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PODROBNÝ OBSAH je uveden NA KONCI KRONIKY 

 

 

Obsah kroniky schválila 5. 10. 2020 

kulturní komise Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou 

ve složení  

Ladislav Novák (předseda), Mgr. Martin Bauer ml., Jiří Bičiště, Ing. Jana Hamplová, 

Vladimír Kopal, Josef Matouš, Bc. Anna Strnadová, MgA. Eliška Šídová,  

Lenka Urbánková, Mgr. Jan Zeman, Mgr. Pavel Žur 

 

 
 

V roce 2018 naše republika slavila sté výročí od svého založení. 

 Jablonec nad Nisou se k oslavám připojil a zároveň si připomínal svá jubilea.  

 Děkuji všem, kteří svolili v letošním ´osmičkové´ roce se zveřejněním 

 svých materiálů či přispěli jinými podklady a podněty. 

Jiřina Polanská, kronikářka 
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MOTTO: 

Dobře vedená kronika má být věrným,  
nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, 

 mravním svědomím současníků 
 a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení… 

Doc. PhDr. Fr. Roubík 

Příručka vlastivědné práce 2. vydání, Praha 1947, str. 127 

 

Z HISTORIE K SOUČASNOSTI 
JABLONECKÉ KRONIKY A KRONIKÁŘI 

K nejstarším patří farní kroniky z let 1686-1873 a z let 1895-1945. 

O dějinách Jablonce nebo okolních obcí vycházely také knihy. 

Vedle děl Adolfa Bendy - Dějiny města Jablonce nad Nisou a okolí (Geschichte der 

Stadt Gablonz und ihrer Umgebung), či známého Adolfa Lilieho ještě práce dalších 

autorů. K nejznámějším patří Kronika vsi (Dorfchronik) Antona Jägera z roku 1865, 

Dějiny církve a školy v Jablonci (Geschichte der Kirche und Schule in Gablonz) Josefa 

Ressela z roku 1878 nebo Vlastivěda politického okresu Jablonec (Heimatskunde des 

politischen Bezirk Gablonz) Fidelia Finkeho z roku 1902. Nelze samozřejmě 

opomenout ani knihy a články Karla R. Fischera.  

V užším slova smyslu se však označení kronikář vztahuje na letopisce 

zaznamenávajícího současné události pro paměť budoucích. 

Jak šel čas, byla postupně tato činnost institucionalizována. 

KDO VEDL KRONIKY MĚSTSKÉ  

1836-1844 DONAT WOPERSCHALEK - první oficiální (městský) kronikář,  

sepsal údajně mohutný svazek, který se však nedochoval 

- od roku 1864 prý vedena další kronika, která se však ztratila po 2. světové válce  

1900-1911 ADOLF LILIE – druhý řádně ustanovený městský kronikář 

1923-1932 KARL RICHARD FISCHER, jablonecký starosta píšící kroniku,  

která se však nedochovala 

1945-1946  anonymní autor první české kroniky, v archivu je pouze kopie strojopisu 

1948 BOHUMIL HÝČA -  nic nenapsal 

1952-1960 LUBOŠ KOPÁČ, KAROLÍNA CHOCHOLOUŠKOVÁ 

 1961-1964 FRANTIŠEK CHLEBEČEK 

 1965-1979 ANNA POLÁKOVÁ 

 1980 ALFRÉD JEČNÝ 

 1981-2000 MIROSLAV ČUMPELÍK -  rok 2000 nedokončil,  

převzala po něm a dokončila současná kronikářka  

od 2001 JIŘINA POLANSKÁ 

  

Zdroj informací: SOKA / Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou 
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CO JE A CO NENÍ KRONIKA? – Kronika jako taková je historicky 

považována za vyprávěcí pramen vzniklý z vůle zadavatele nebo autora, která 

obsahuje záznamy spojované do chronologických řad. Vznikala a vzniká za 

účelem zachycení a hodnocení historických událostí a interakcí odehrávajících 

se na určitém území – regionu, obci, farnosti, škole, rodině – nebo ve 

společenství lidí sdružujících se v určitém čase na základě společenského 

zájmu. Jednoduše řečeno, kronika je zachycením událostí ze současnosti. Nelze 

proto používat označení ´kronika´ pro současné zpracování dávné historie.  

U slovníkových hesel najdeme několik podobných vystihujících význam slova kronika. 

ILUSTROVANÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK (vydaný Akademií věd v roce 1981) 

uvádí: Obecní kroniky (též pamětní obecní knihy) – soustavné záznamy o 

významných událostech v městech a obcích. Vedeny u každého národního 

výboru pověřeným kronikářem… * VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE DIDEROT 

(1999): Pravidelný chronologický zápis událostí, pamětní kniha s takovými 

zápisy (obecní kronika, rodinná kronika)…  

Z HISTORIE KRONIKÁŘSTVÍ - Se záznamy o významných událostech se setkáváme 

již v dávné minulosti. Prvními autory na našem území byli vzdělaní duchovní – 

vzpomeňme Kroniku českou probošta Vyšehradské kapituly Kosmy (1045-1125), 

Zbraslavskou kroniku, Dalimilovu kroniku či Kroniku Václava Hájka z Libočan. 

Později v novověku již nastoupili městští kronikáři i lidoví vesničtí písmáci. Záznamy 

měly zprvu význam spíše rodinný – zápisy o narození, úmrtí, suchu, neúrodách, 

krupobití apod. Známým příkladem jsou Knihy pamětí milčického kronikáře Františka 

Jana Vaváka (1741-1816), či komentáře o současných událostech čáslavského 

finančního úředníka Jana Ferdinanda Opize (1741-1812) ovlivněné Velkou 

francouzskou revolucí. Tito písmáci, kteří byli značně sečtělí a vzdělaní, psali své 

kroniky z vlastních potřeb. Později, po roce 1848, se začal měnit způsob správy 

obecních věcí a zvláště na místní úrovni se začala uplatňovat místní samospráva. 

Vzhledem k tomu, že už v té době se kroniky na různých úrovních vedly, začali se 

problematikou zabývat úředníci správních orgánů. Z nich vynikl nejvyšší purkrabí 

český Karel Chotek (1783-1868), který se inspiroval v Bavorsku a již 31. srpna 1835 

vydal historicky první nařízení o pamětních knihách na našem území, které zavedlo 

povinnost vést kroniku ve všech městech, městysech, obcích světské i duchovní 

vrchnosti, a to k 1. lednu 1836. V celkem čtrnácti bodech bylo uvedeno, jak má kronika 

vypadat. Pamětní kniha psaná latinsky nebo německy měla obsahovat pravdivé 

zachycení událostí místního charakteru, zvyků a obyčejů, popis vzácných návštěv či 

přírodních katastrof. Z technických doporučení se uvádělo, aby pamětní kniha měla 

formát foliantu, byla psána dobrým inkoustem na kvalitní papír. Rozsah kroniky měl 

být do 350 listů, jež měly být očíslovány, protáhnuty provazem a opatřeny pečetí 

nadřízeného úřadu. Kronikář měl rovněž povinnost na konci každého svazku zpracovat 

a zapsat věcný rejstřík. Výnos byl konkrétní, přesný a prováděcí vyhláška měla velmi 

podrobné metodické pokyny. Bohužel nařízení bylo vydáno v době, kdy ve 

většině obcí ještě neexistovaly podmínky pro vznik takové kroniky. Kolik 
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pamětních knih na základě uvedeného nařízení vzniklo, nevíme, protože bohužel dosud 

neexistuje celostní evidence kronik. Soupisy všech kronik vznikaly a stále vznikají péčí 

státních okresních archivů pouze na regionální úrovni.          

ZÁKON O KRONIKÁCH – 28. října 1918 vznikla Československá republika a na půdě 

Národního shromáždění začali poslanci jednat o prvních zákonech mladé republiky. 

V té pohnuté době, dne 30. ledna 1920 vystoupil před své kolegy univerzitní profesor 

Otakar Srdínko s projevem: „Slavné Národní shromáždění! Myšlenka zakládati 

pamětní knihy obecní není nová a pronesena již byla na různých místech. Nyní, 

když v historii našeho národa nastal takový mezník důležitý, jako jest převrat 

z října 1918, jest to dostatečným vybídnutím, abychom od toho dne začali 

zakládati pamětní knihy obecní, tedy kroniky, v celé republice. Aby bylo jisto, 

že se tak stane bezpečně všude – není možno se spoléhati na dobrou vůli 

jednotlivých obcí – pojal jsem myšlenku dokázati, že snad by se to mohlo 

provésti zákonem.“ Návrh se setkal s pochopením poslanců a byl přijat. Pod zákon č. 

80/1920 Sb., který obsahoval pouhé čtyři body, se toho dne podepsali T. G. Masaryk, 

Tusar, Habrman a Švehla… tolik z příručky Kroniky (IPOS v roce 2004).      

 Netřeba snad ani připomínat, že na uvedený zákon postupem let navázala mnohá 

dobově podmíněná vládní nařízení a ministerské směrnice.  

 Významnou změnu přinesl až rok 2006. Nový zákon byl schválen 14. března a 

v dubnu zveřejněn pod č. 132 / 2006 ve Sbírce zákonů České republiky. 

Nadepsaný byl již jako ZÁKON O KRONIKÁCH.  

JABLONEC NAD NISOU neměl a nemá letopiseckou komisi, takže rada města 

delegovala vždy povinnost projednat obsah kroniky na kulturní komisi, která tak 

každoročně činí. Po schválení je originál 

kroniky - vázaný v kůži, ponechán na radnici 

vedle pamětních knih zachycujících vítání 

občánků, oceňování dárců krve či vzácné 

návštěvy nejen ze zahraničí. Další dva výtisky 

stejné kroniky jsou vázané v plátně. Jedna se 

odevzdává do jabloneckého Státního okresního 

archivu - což je další povinnost uložená městu 

zákonem, ale i záruka uchování budoucím 

generacím díky pečlivosti archivářů, přísnému 

režimu studovny, klimatizovaným depozitářům 

a dalším podmínkám. U nás pak není nutné jít 

za kronikou do archivu, protože její kopie je 

k dispozici badatelům a čtenářům v čítárně Městské knihovny Jablonec. Novodobé 

kroniky jsou pak k nahlédnutí i na webových stránkách města.  

100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY jsme si připomněli 

v letošním roce. Nejen toto kulaté výročí zaznamenává také jablonecká 

Kronika 2018.  Úvod o kronikách se snad stal důstojným pojítkem 

mezi historií a současností.   
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OSMIČKOVÝ ROK: JABLONECKÁ VÝROČÍ  
Jaký bude letošní osmičkový rok, kdy uplynulo 100 let od vzniku 

Československé republiky?  Zda bude porušena ´tradice´ zlomových let, uvidíme 

na jeho konci. Na začátku není jisté, jestli to bude spíše jako v roce * 1918, kdy 

se rozpadla monarchie, * 1938, kdy jsme přišli o Sudety, * 1948, kdy jsme 

potopili demokracii, * 1968, kdy jsme se probudili v okupované zemi, anebo * 

1988, kdy se sice ještě nestalo nic, ale leccos napovídalo, že takhle to dál 

nepůjde. Nechme však přemítání a pojďme si připomenout osmičková data a 

výročí, která se vztahují jen a jen k našemu městu, k Jablonci nad Nisou.  

JABLONEC NAD NISOU:  HISTORIE I SOUČASNOST  

 1808 - 20. 10. POVÝŠENÍ VSI NA MĚSTYS  

Když obchodník Franz Zacharias von Römisch koupil 

v roce 1803 panství Malá Skála – k němuž patřil i Jablonec, 

byl přesvědčen, že při racionálním hospodaření musí jeho 

hodnota výrazně vzrůst. Aby se Jablonec mohl stát 

hospodářským centrem, potřeboval právo trhu. To získal 

s povýšením na trhovou obec (Marktgemeinde), dnes 

bychom řekli městys. Römischova snaha byla korunována 

úspěchem, když 20. října roku 1808 vydal císař František I. 

příslušný dekret. Povýšené obci bylo přiznáno právo týdenního trhu (v pátek) a dvou 

výročních trhů – jarmarků (první pondělí po svatodušních svátcích a první říjnovou 

sobotu). Pro jejich konání bylo také záhy založeno náměstí Alter Markt (Starý trh – 

dnes Mírové náměstí). Jiným počinem, z něhož je patrná Römischova podnikavost, bylo 

umožnění usazování soukenických tovaryšů v Jablonci. Liberecký cech jim totiž 

z obavy před konkurencí nechtěl povolit stát se mistry a osamostatnit se. Römisch jim 

naopak nabídnul výhody a dokonce vystavěl v letech 1810-1811 valchu, kterou jim 

levně pronajímal. Po počáteční averzi původních obyvatel k nově příchozím 

soukeníkům, kteří byli většinou cizinci – nejčastěji ze Slezska, se projevily výhody 

přistěhovalectví. Jablonci podle slov vlastivědce Adolfa Bendy – VIZ KRONIKA 2016 - 

nově příchozí vdechli 

´svěžejšího ducha´. V krátké 

době vzrostl počet obyvatel a 

zavládl zde čilý stavební ruch. 

Pro zajímavost si připomeňme, 

že první pokus o povýšení 

Jablonce na město s trhovým 

právem proběhl již v roce 1708, 

avšak jednání již tehdy zmařila 

obava z konkurence ze strany 

majitelů sousedního 

libereckého panství. 
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 1808 - 13. 11. SE NARODIL JOSEF PFEIFER  

210 let uplynulo od narození ´Otce města Jablonce´, významného podnikatele, 

obchodníka s bižuterním zbožím a prvního starosty - 

VIZ KRONIKA 2016: MUŽI, KTEŘÍ MĚNILI 

MĚSTO. Mimo jiné jsou s ním  v Jablonci 

neoddělitelně spjaty také události roku 1848. Tento rok 

znamenal první pokus o uplatnění liberálních svobod a 

počátek rozvoje občanské společnosti. Přestože byla 

revoluce potlačena, Kroměřížský sněm rozehnán a 

slibná ústava nejprve redukována a posléze zrušena, 

pro obce měla trvalý přínos ve zrušení vrchnostenské 

správy a zavedení volených obecních zastupitelstev. 

Základní správní jednotkou se podle zákona o obcích 

z roku 1849 stala svobodná obec. V tom slavném roce 

1848 bylo Josefu Pfeifferovi čtyřicet let. Byl úspěšným 

obchodníkem a díky svým společenským aktivitám 

známou a obecně uznávanou osobností. O tom, že se 

chopil realizace liberálních zásad velmi energicky, 

svědčí kroky, které podnikl krátce po slavných 

březnových dnech. Obec dosud řídil trhový rychtář, 

jmenovaný vrchností a potvrzený krajským úřadem, 

všeobecně oblíbený a vážený Peter Sarder, který sice 

podporoval svobodomyslný směr, ale v praxi 

postupoval podle Pfeifferova názoru jen liknavě. Naopak Pfeifferovy požadavky 

přiváděly Sardera, zastánce postupu dle stávajících zákonů, do rozpaků. Pfeifer se 

pokusil vyřešit situaci razantně a vpravdě revolučně. Svolal své spoluobčany na 

shromáždění do budovy místní školy, kde se pokusil vyvolat volbu obecního 

zastupitelstva. Výsledek však byl pro něho zklamáním. Většina přítomných dala najevo, 

že jsou se současným stavem i s dosavadní hlavou obce spokojeni a nic jiného si 

nepřejí. Část, Bendou zvaná Fortschrittpartei, se však za Pfeiffera postavila. Nakonec 

devatenáct ´zastánců pokroku´ rozhodlo, že zvolí zastupitelstvo sami.  Tak se stalo, že 

měl Jablonec současně dvě vedení. Jedno původní, legální v čele s rychtářem Sarderem 

a druhé obecní zastupitelstvo s voleným předsedou Josefem Pfeifferem titulovaným 

předseda obecního zastupitelstva. Rozšíření pravomocí obecních samospráv a 

uzákonění volených zastupitelstev však na sebe nedalo dlouho čekat a bylo vlastně 

jedním z mála trvalých výsledků revoluce. Podle zákona o obcích ze 17. března 1849 

byly v Jablonci uspořádány volby obecního zastupitelstva na počátku července roku 

1850 a Josef Pfeiffer se stal oficiálně prvním starostou Jablonce.  

 1828 – BUDOVA, KDE BYLA KDYSI ŠKOLA 

190 let stojí budova na dnešním Mírovém náměstí, která původně sloužila jako škola, 

později jako spořitelna Gablonzer Sparcassa a dnes tu sídlí Česká pojišťovna.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=71272&x=458&y=480&test=ccc
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 1888 - ZPROVOZNĚNÍ ŽELEZNICE MEZI JABLONCEM A LIBERCEM 

Snaha přivést železnici přímo do Jablonce nepolevovala, a to ani přes neúspěšné pokusy 

Josefa Pfeiffera i okresního zastupitelstva. Rozhodující iniciativa vznikla v roce 1882 

pod vedením člena městské rady, okresního zastupitelstva a později poslance zemského 

a říšského sněmu Emila Müllera a zapojili se do ní i majitelé velkých průmyslových 

podniků. V roce 1888 začala nově vzniklá akciová společnost provozovat první úsek 

trati z Liberce do Jablonce. Na podzim roku 1894 byla dána do provozu celá trať 

s konečnou stanicí v Tanvaldě, včetně odbočky ze Smržovky do Josefova Dolu. O šest 

let později byla prodloužena z Tanvaldu do Polubného. Jablonec tak získal přes Liberec 

spojení na klíčové uzly Teplice, Ústí nad Labem či Cheb a také na Drážďany, Lipsko, 

Berlín a Mnichov. Na druhou stranu pak s centry místního průmyslu v Jizerských 

horách – Smržovkou, Tanvaldem, Desnou, Polubným a Josefovým Dolem.  

REPROFOTO: Jablonecké nádraží v roce 1888 (před pokládkou kolejiště) a 

v roce 1938 * Železniční stanice Jablonec - Brandl, dnes dolní nádraží (1915) 

 1898 – OTEVŘENÍ NOVÉ TĚLOCVIČNY, DNEŠNÍ SOKOLOVNY 

Aby se mohlo cvičit i v zimě, bylo nutné vybudovat vhodné prostory. Provoz tělocvičny 

v dnešní Jugoslávské ulici (Turnergasse), poblíž budovy chlapecké obecné a měšťanské 

školy, byl zahájen již 15. října 1871. V polovině devadesátých let 19. století stoupnul 

počet zájemců o cvičení tak, že dosavadní tělocvična již nepostačovala, a proto bylo 

rozhodnuto o stavbě nové a větší. Slavnostní otevření monumentálního a 

novorenesančního objektu sokolovny, který slouží tělovýchovným aktivitám dodnes, se 

konalo ve dnech 24. – 26. září 1898. Ve své době šlo o jednu z největších tělocvičen 

v Čechách. * Ve stejném roce bylo v Jablonci otevřeno také reálné gymnázium. 

 1898 – SPOLEČENSTVO VÝROBCŮ DUTÝCH PERLÍ  

Společenstvo, které bylo ustaveno 1. července 1898, vzniklo za účelem zesílení 

hospodářské pozice tohoto odvětví místní bižuterní výroby a mělo sloužit především 

k zajištění odbytu a návazně také ke zlepšení sociální situace drobných výrobců. Pro 

Jablonec, jehož rozvoj úzce souvisí s prosperitou bižuterního průmyslu, jsou významná 

také výročí týkající se této oblasti. Podrobnou evidencí průmyslových výročí disponuje 

jablonecké Muzeum skla a bižuterie, které poskytlo podklady. Připomeňme si ještě, že 

před deseti lety připravilo muzeum - coby poctu významné branži zdejší bižuterní 

výroby, výstavu věnovanou právě dutým perlím.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95275&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95274&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95273&x=855&y=570
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VÝROČÍ Z HISTORIE JABLONECKÉHO PRŮMYSLU - 1708 na Jablonecku 

doložen první brusič skla * 1758 vystavěna sklářská huť na Karlově - vyhlášena po roce 

1774 (dnes je místo, kde stávala, pod hladinou Josefodolské přehrady) + pražský 

obchodník Modestin chtěl v Turnově vybudovat manufakturu na broušení bižuterních 

kamenů * 1788 ve Smržovce poprvé v Jizerských horách doložena výroba sekaných 

perlí * 1838 kovář Kajetan Schier z Dalešic začal konstruovat průrazník – prototyp 

dokončen roku 1840 * 1848 rytec skla Vinzenz Seidl ze Smržovky se začal věnovat 

kovorytí raznic pro výrobu mačkaných knoflíků + v Jizerských horách se začaly vyrábět 

ve větším množství brože * 1838 Josef Riedel přeložil centrum svého podnikání do 

Polubného * 1868 počátek vytápění sklářských pecí uhelným plynem + Johann Ullmann 

a Ludwig Breit vystavěli velké brusírny továrního typu ve Smržovce a Lučanech nad 

Nisou * 1878 v Jablonci zemřel Adolf Bende, rytec skla a autor Dějin města Jablonce 

nad Nisou a okolí * 1888 Riedelové se s výrobky polubenské sklárny – luxusní a 

dekorativní duté sklo – úspěšně zúčastnili vídeňské Jubilejní výstavy ke čtyřiceti letům 

vlády rakouského císaře Františka Josefa I. a také vystavěli na Příchovicích továrnu na 

mechanické sekání perliček + Ludwig Breit instaloval v Lučanech stroje na sekání 

perliček * 1898 k výrobě jabloneckého a dalšího zboží v kraji se začal užívat hliník * ve 

Smržovce ustaveno zásluhou MUDr. Ivana Weisskopfa a Wilhelma Riedela 

´Společenstvo výrobců dutých perlí´, o němž jsou řádky výše v úvodu. 

 1908 – SOLITER, NEHASNOUCÍ TŘPYT S TRADICÍ 

Letos slaví významné výročí také jablonecká společnost, která je tradičním českým 

výrobce zlatých a stříbrných šperků a rovněž obchodníkem se zlatem. Právě letos tomu 

je 110 let ode dne, kdy Heinrich Brditschka výrobu šperků v Jablonci zahájil. Éru 

komunismu od roku 1945 firma přežila díky začlenění do koncernu Jablonecká 

bižuterie. Další významný mezník zaznamenala po roce 1990, kdy prošla privatizací, po 

níž se stala akciovou společností a získala své dosavadní jméno Soliter. V její současné 

produkci najdou zákazníci šperky opravdu pro každého, napříč všemi generacemi – od 

nejmenších dětí přes adolescenty a 

dospělou populaci až po seniory. 

Originální šperky mají svůj původ 

ve vlastním designérském 

oddělení, kde zkušení vzorkaři a 

zlatníci navrhují nové a nové 

vzory a kolekce. Inspiraci hledají 

nejen díky svým zkušenostem 

všude kolem sebe, ale také 

v zahraničí, kde sledují aktuální 

světové trendy.  Soliter veškerou 

výrobu uskutečňuje ve vlastních dílnách v Jablonci, kde sídlí v Nádražní ulici (na 

snímku). Velká část produkce pak míří kromě českého trhu také na Slovensko, do 

Polska, Rakouska či Německa. Letošní výročí firma oslavila společným setkáním se 

svými věrnými zákazníky a obchodními partnery.    
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 1908 – POŽÁRNÍ TELEGRAF  

Po bok největších českých měst se před 110 lety zařadil Jablonec, kdy začal obyvatelům 

sloužit unikátní systém veřejných hlásičů požáru tzv. požární telegraf. Do té doby 

systém fungoval jen v Praze, Brně, Olomouci či Mariánských Lázních. Jablonec sice 

nebyl tak velkým městem jako tato, ale jeho význam rostl a hlavně zde bylo vysoké 

riziko vzniku požárů. Dvory byly plné různých dílniček, nezřídka v domech pracovali v 

přízemní bižuterní dílně třeba pasíři s ohněm, zatímco v patře se bydlelo. Navíc se tehdy 

svítilo svítiplynem, což vypadalo tak, že pod stropem byly rozvedené trubky a od nich 

vedla hadice doprostřed místnosti k lustru. Jak požární hlásič fungoval? Nejprve bylo 

třeba rozbít ochranné sklo a stisknout tlačítko. Tím se spustil strojek poháněný 

nataženým perem. Roztočilo se ozubené kolečko a vyslalo v morseovce signál na 

požární stanici. V každém hlásiči bylo kolečko jiné a vysílalo jiný signál, podle čehož 

služba poznala, odkud hlášení přichází. Z hasičské zbrojnice na dnešním Horním 

náměstí vedlo vedení ke zvonkům v bytech dobrovolných hasičů. Podle toho, ze kterého 

vysílače hlášení přišlo, služba aktivovala zvonění u hasičů žijících v dané oblasti. 

Systém fungoval až do neodborné opravy v šedesátých letech minulého století. V 

ulicích se z desítek hlásičů dochoval jeden - na roku Nástrojářské ulice s Vrchlického 

sady. Druhý zachovalý z ulice 28. října má ve své sbírce Severočeské muzeum Liberec. 

 

 1918 - KARL R. FISCHER STAROSTOU JABLONCE  

V čele města stanul před sto lety přesně 10. 9. 1918, ve funkci působil do roku 1933. * 

Karl R. Fischer byl původním povoláním učitel. Jako 

regionální historik vnesl do místního historického 

bádání odborný přístup spočívající na studiu archivních 

pramenů. Zasloužil se o rozvoj kultury ve městě. Ve 

spolupráci s Řemeslným spolkem uvedl v život 

jablonecké muzeum a pořádal historické i umělecké 

výstavy, mimo jiné založil Leuteltovu společnost a stál 

u vzniku městské knihovny – VIZ KRONIKA 2013. 

Starostou Jablonce nad Nisou se stal ve velmi obtížné 

době. Obyvatelé, převážně Němci, čelili obtížné 

hospodářské situaci na konci války. Vznik 

Československa situaci ještě vyhrotil. Pokus o připojení 

samostatné provincie Deutschböhmen byl ukončen obsazením území československými 

vojáky. V prosinci 1918 byl obsazen i Jablonec. Starosta Fischer proti tomu protestoval, 

ale podvolil se. Situaci se podařilo stabilizovat a dvacátá léta 20. století byla obdobím 

hospodářského i kulturního rozvoje. Fischer uskutečňoval svou vizi Jablonce jako 

moderního města. Byly vybudovány nové obytné části, velké péči se těšilo školství, ale 

také dopravní infrastruktura – město převzalo provozování tramvajové dopravy, 

zefektivnilo se dodávání energií pro průmysl i domácnosti – byla zmodernizována 

plynárna a elektrárna. Nezaměstnanosti zapříčiněné hospodářskou krizí třicátých let 

čelil Jablonec výstavbou nové radnice a římskokatolického kostela 

Nejsvětějšího srdce Páně. Karl R. Fischer, jako člen německé menšiny, byl 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 11  

 

zastáncem jejího práva na sebeurčení. Nebyl členem žádné strany, ačkoli figuroval na 

kandidátce Německé nacionální strany (DNP) – podle dnešní terminologie bychom ho 

snad mohli nazvat ´nezávislým kandidátem´. Věnoval se výhradně komunální politice. 

Konzervativní DNP postupem času slábla a přimknula se k Německé národně 

socialistické straně práce. Činnost obou stran byla nejprve pozastavena a poté v roce 

1933 zakázána. Fischer tak spolu s dalšími zastupiteli přišel o svůj mandát.    

 1968 – VĚZNICE V RÝNOVICÍCH 

Nápravně výchovný ústav byl zřízen rozkazem ministra vnitra k 1. 8. 1968. V minulosti 

ve zdejších celách pobývalo i tisíc vězňů, v dnešní době si tu svůj trest odpykává 527 

odsouzených. Podle současných norem, kdy na jednoho vězně připadají čtyři metry 

čtvereční, by jich tu mělo být 495. Rýnovická věznice je čistě mužská, v roce 1989 se 

dokonce stala místem experimentu, kdy sem bylo převezeno 150 mužů z věznice ve 

Valdicích. Ti si tu měli svůj trest odpykávat, aniž by trávili čas v celách. Po roce však 

experiment skončil. Zařízení v Rýnovicích je věznicí s ostrahou, důraz kromě 

bezpečnosti klade i na zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. Svůj trest si tu 

odpykávalo v minulosti i několik těžkých zločinců. V nejpřísnějším režimu tu své dny 

trávil třeba Ladislav Winkelbauer, odsouzený na 23 let za vraždu svých dvou kompliců, 

s nimiž vydíral podnikatele, a které vyhodil s jejich autem do vzduchu. V minulém roce 

Rýnovice nejvíce proslavil bývalý a zřejmě nejznámější český vězeň Jiří Kajínek. Další 

věznice v rámci Libereckého kraje najdeme ve Stráži pod Ralskem a v Liberci.     

 1998 – MĚSTSKÉ DIVADLO, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST  

Rozhodnutím zastupitelstva ze dne 28. srpna 1997 byla v souladu s ustanovením zákona 

založena jako samostatný právní subjekt obecně prospěšná společnost Městské divadlo 

Jablonec nad Nisou. Ze strany zakladatele byla takto řešena situace, která nastala po 

ukončení činnosti příspěvkové organizace KASS (dřívější provozovatel divadla) s 

perspektivou, že nově vzniklá společnost bude jako nezisková organizace s jediným 

zakladatelem (Městem Jablonec nad Nisou) garantovat nejen uměleckou orientaci a 

úroveň po rekonstrukci nově otevřeného divadla, ale také ekonomickou vyváženost 

provozu. Po řadě přípravných kroků a jednání byla společnost dnem 15. 4. 1998 

usnesením u Krajského soudu v Ústí nad Labem zapsána do rejstříku a bylo ji přiděleno 

IČO.  Základním dokumentem pro činnost je zakládací listina ze dne 20. 11. 1997, která 

byla v roce 2004 aktualizována. Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je 

ředitel, jenž řídí její činnost. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, kontrolním 

orgánem společnosti je dozorčí rada. Členy správní a dozorčí rady jmenuje zakladatel.   

 1998 - JABLONECKÁ JABLÍČKA, PARAU PARAU 

Dvacetiny slavila dvě zájmová seskupení, u jejichž zrodu jsem coby pedagog volného 

času v Domě dětí a mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou byla jejich iniciátor. Co je však 

u nápadu cokoliv založit, kdyby nebylo nadšených vedoucích stojících v čele těchto 

kolektivů dodnes. MAŽORETKY JABLONECKÁ JABLÍČKA pod vedením mé dcery 

Petry nabízejí sportovní i ladný pohyb dívenkám od čtyř let a rozhodně zájem 

o tuto aktivitu po letech bohaté činnosti neutuchá. SCÉNICKÝ TANEC 
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PARAU PARAU pod vedením Petry Endlerové, který láká na taneční prvky 

kombinované s divadlem, 

sdružuje dospělé zájemce. 

Převládají ženy, ale nechybí 

jim ani mužské protějšky. Že si 

oba soubory užily svá jubilea 

společným setkání současných 

i bývalých členů, to snad ani 

není třeba dodávat.    

 

JABLONEC NAD NISOU: PŮLKULATÁ VÝROČÍ ROKU 2018  

 125 LET JABLONECKÉ NEMOCNICE 

Původně byla jablonecká nemocnice v budově dnešního Gymnázia U Balvanu. Když 

byla v listopadu 1888 dokončena a zprovozněna železnice z Liberce do Jablonce, 

přestala lokalita zdravotnickému účelu vyhovovat. Okresní zastupitelstvo se rozhodlo 

vyhledat příhodné místo pro stavbu nové nemocnice. Dodnes využívaný areál byl 

postaven v letech 1890-1892 a sloužit začal na jaře roku 1893. Nová nemocnice byla 

koncipována jako systém oddělených pavilonů obklopených zelení, která měla 

blahodárně působit na pacienty a zároveň zabraňovat šíření infekce. Byla to jedna 

z nejlépe vybavených nemocnic v Čechách, její zařízení bylo na tehdejší dobu velmi 

moderní, zvláště v případě chirurgického pavilonu. Všechny prostory měly horkovodní 

ústřední vytápění, větrací systém, vodovod a elektrické osvětlení. Mimo jiné zde 

sloužila také parní desinfekce a dvojitá kanalizace.  

 115 LET NOVOVESKÉHO KOUPALIŠTĚ 

V roce 1902 začal bruslařský spolek v Jablonci se stavbou nového areálu v Novoveské 

ulici (Gondelteich). Od roku 1903 sloužil v létě jako koupaliště a v zimě jako kluziště.   

 25 LET – ČESKÁ MINCOVNA 

Letos uplynulo 25 let, kdy byla založena společnost Česká mincovna a Jablonec, který 

je městem sportu a bižuterie, se od té doby pyšní navíc také titulem mincovní město. 

Muzeum skla a bižuterie připravilo k tomuto výročí v Kabinetu mincí a medailí ve stálé 

expozici bižuterie unikátní komorní výstavu s názvem „JABLONEC NAD NISOU – 

MINCOVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY (1993-2018)“. Muzeum každoročně do své 

sbírky získává ukázky všeho, co v průběhu celého roku Česká mincovna v Jablonci nad 

Nisou vydala. Spravuje tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková 

instituce v naší zemi.  * Ti, kteří si někdy položili otázku, jak se stalo, že se právě 

u nás razí české koruny a vyrábějí různé medaile a pamětní mince, jak se sem 

dostala mincovna, čí to byl nápad a co se všechno událo, než firma vznikla, 

našli odpověď v Jabloneckém měsíčníku. V roce 2017 a 2018 odpovídal na 

položené a další otázky Ing. Jan Vízek, jeden ze zakladatelů a bývalý ředitel 

České mincovny v Jablonci nad Nisou.  
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JAK SE DĚLÁ MINCOVNA - AUTOR MATERIÁLU JAN VÍZEK se narodil 

v roce 1946 v Žantově u Nového Bydžova. Vloni obdržel CENU MĚSTA JABLONCE 

PRO MERITIS za úspěšné uvedení první české 

mincovny mezi evropské a světové mincovny, 

která svojí existencí obohatila spektrum 

místního průmyslu a přidala Jablonci 

přízvisko ´mincovní město´.  Jan Vízek vedl 

mincovnu jako ředitel i po její přeměně na 

samostatnou společnost až do roku 2010, kdy 

odešel do důchodu. Mince a bankovky je odborný 

časopis, pro který Jan Vízek připravil seriál svých 

vzpomínek s názvem: Jak se dělá mincovna. Materiál v roce 2017 a 2018 zveřejnil na 

svých stránkách Jablonecký měsíčník, odkud ho převzala v roce 2018 Kronika města.  
  

25 LET OD ZALOŽENÍ ANEB JAK SE DĚLÁ MINCOVNA  

JAN VÍZEK: Nejprve se vrátím do období mezi roky 1966 a 1971, kdy jsem 

studoval v Praze na VŠE. Do té doby jsem byl přesvědčen, že moje milovaná 

republika, nemá žádné vnitřní problémy, jak jsem se učil ve škole a slyšel všude 

kolem sebe. A Slováci jsou naši bratři. Že tomu tak nebude navždy, to jsem 

pochopil, až když jsme občas jako studenti v Praze flámovali se slovenskými 

spolužáky. Nechápal jsem, když v povznesené náladě a bez zábran velebili 

období Slovenského štátu a vykřikovali hesla, kterým jsem vůbec nerozuměl. 

Doba po roce 1968 mi pak potvrdila, že v Čechách je to trochu jiné než na 

Slovensku. Vůbec mi nešlo do hlavy, proč existuje tolik odlišností mezi oběma 

částmi jedné republiky. V listopadu 1989 už jsem měl životní zkušenosti, a když jsem 

si znova vybavil nacionalistické řeči svých bývalých spolužáků, bylo mi jasné, že 

Československo se nemůže pohromadě dlouho udržet. Pozorně jsem sledoval odlišné 

vystupování českých a slovenských polistopadových politiků. Bylo zřejmé, jak vážně to 

s celistvostí republiky myslí. Státní banka československá v té době zajišťovala kromě 

jiného i peněžní oběh. Zpětně jsem se dozvěděl, že oni o budoucím rozpadu republiky 

věděli daleko dříve, než se o tom začalo veřejně mluvit. Na tom, že rozdělení na Českou 

a Slovenskou republiku proběhlo v klidu a kultivovaně, mají bankéři obou zemí 

nepochybně velké zásluhy. Papírové peníze ve společné republice se tiskly v Praze ve 

Státní tiskárně cenin a mince se razily v Kremnici ve Státní mincovně. V případě 

rozdělení státu bylo už v roce 1991 jasné, že pro nově vzniklou Českou republiku bude 

třeba zajistit výrobu mincí v zahraničí. Z politického hlediska by nebylo šťastné, aby to 

bylo v Kremnici. V České národní bance (ČNB) byly tehdy rozdány tajné úkoly, jak se 

na situaci připravit. Já osobně bych v případném referendu pro rozpad státu nehlasoval, 

ale Slovákům jsem splnění jejich snu přál. Neuvědomoval jsem si, že jsem do budoucna 

rozpadem státu ovlivněn více, než jsem si uměl představit, a že slova mince a 

oběživo se mi stanou novým profesním zájmem. ČNB v roce 1992 začala 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92122&x=799&y=633&test=ccc
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intenzivně pracovat na podobě nových bankovek a mincí budoucí České republiky. 

Vycházelo se ze zkušeností Státní tiskárny cenin, která je od budovy ČNB vzdálena pět 

minut chůze. Co však s mincemi, když mincovna zůstane v jiném státě. ČNB vyhlásila 

na výrobu oběžných mincí tendr, v němž zvítězili dva dodavatelé. Pro nominály 1, 2 a 

5 Kč to byla kanadská mincovna Vinnipeg. Ostatní mince – 10, 20 a 50 hal, 10, 

20 a 50 Kč zajišťoval německý výrobce střižků Deutsche Nickel z Hamburku. 

SAMOSTATNÉ STÁTY ČR A SR byly vyhlášeny k 1. 1. 1993  - Jedním z velmi 

významných projevů státní samostatnosti je existence vlastního oběživa. ČNB měnovou 

odluku během prvního pololetí 1993 zvládla bravurně. Pro pracovníky peněžní sekce 

ČNB ale roky 1992 a 1993 byly zkouškou ohněm. Nejtěžší v pravém smyslu slova 

byla přeprava tisíců tun mincí z Kanady přes oceán a stovky kamionů 

přepravujících mince z Hamburku do Prahy. S přepravou souviselo složité 

zabezpečování, překládání a střežení cenného nákladu v utajovaných 

skladech. Myšlenka mít domácí mincovnu se zrodila právě v těchto těžkých 

časech v kancelářích peněžní sekce ČNB pod vedením ředitele dr. Leopolda 

Surgy. Později jsem se dozvěděl, že jedním z vážných uchazečů o vybudování nové 

mincovny bylo družstvo Znak Malá Skála. Důvodů, proč se mincovna ve Znaku 

nemohla realizovat, je asi více, ale ten hlavní spočíval v tom, že se malé družstvo 

zaleklo obrovské investice v řádu stovek milionů korun. Pro historii je podstatný fakt, 

že informace o tom, co zamýšlí ve Znaku, se dostala do jablonecké střední 

uměleckoprůmyslové školy, jejímž ředitelem byl v té době nově jmenovaný akad. 

sochař Jiří Dostál. S manželkou jsme s Dostálovými dlouholetí přátelé. S Jirkou 

Dostálem jsem rád diskutoval o umění a vedli jsme i velice otevřené politické debaty. 

Doba normalizace se nám vůbec nelíbila. Shodli jsme se na tom, že život nelze odložit 

napotom a o emigraci jsme neuvažovali. Naše přátelství se ještě upevnilo v době po 

listopadu 1989, kdy mě Jiří zval mezi své přátele umělce k diskuzím, jak se postavit k 

novému demokratizačnímu procesu. Jak se říká, 

nová doba chce nové výzvy a nové lidi. Jiří Dostál 

se stal ředitelem nově vzniklé umělecké školy a i 

pro mě nová doba přinesla změnu ekonomického 

prostředí. V mém zaměstnání v podniku Bižuterie 

se toho hodně změnilo, ale některé věci přece jen 

zůstaly. Mým nadřízeným zůstal generální ředitel 

Miroslav Jotov a já jsem byl nadále jeho 

náměstkem, i když s trochu pozměněnou pracovní 

působností. Většina mých spolupracovníků zůstala 

na svých pozicích, což se později ukázalo jako 

velké pozitivum. Kvas nových poměrů jsem stále více vnímal při setkáních v prostředí 

umělecké školy, kam jsem často docházel. Škola pro naši firmu vychovávala nové 

odborníky, a tak mé návštěvy zde měly i svůj praktický důvod. Od roku 1991 jsem totiž 

jako provozní náměstek měl na starosti i personální záležitosti. Prostředí školy mi bylo 

velmi příjemné, zejména pro atmosféru, kterou zde Jiří dokázal vytvořit. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92125&x=800&y=798
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V ZÁŘÍ 1992 jsme jako obvykle v ředitelně u Jiřího pili kávu a diskutovali. Vždy jsme 

měli mnoho témat a často jsme se dostávali k jeho medailérské činnosti. Vyprávěl mi, 

jak v Kremnici pro Státní banku československou před lety realizoval své umělecké 

návrhy. Najednou se odmlčel a udělal velkou pauzu, jako by mi chtěl říci něco 

mimořádného. Sdělil mi, že se v Praze chystají nové bankovky a mince pro nově 

vznikající samostatnou Českou republiku a že se hledá zájemce o vybudování nové 

mincovny. Myšlenka mincovny mě zasáhla. Začali jsme okamžitě diskutovat, jaké má 

Bižuterie předpoklady pro mincovní výrobu. Shodli jsme se, že velké, a začali jsme i 

trochu jako malí kluci fantazírovat. Dobře si vzpomínám na Jiřího slova, že mincovna v 

naší firmě by se mohla stát dominantním programem a mince naším budoucím 

nejcennějším výrobkem, který zcela zastíní bižuterní výrobu. Jak prorocká to byla 

slova, to se potvrdilo po více jak patnácti letech. Ze školy jsem ten den odcházel s 

hlavou v oblacích a s příslibem, že si všechno musím promyslet, aby tak opojná 

myšlenka neskončila dříve, než se na ní začne pracovat. Slíbili jsme si, že to je 

zatím jen mezi námi… Myšlenka na mincovnu mě neopouštěla, i když se ve mně 

odehrával rozpor mezi krásnou ideou a 

tvrdou realitou neznalosti. Ještě v září 

1992 jsem nevěděl nic o mincovně, 

natož abych znal někoho z ČNB, kde 

se o ní rozhodovalo. Vzpomněl jsem si 

na svého výborného kamaráda a 

spolužáka Milana Geržu, který kdysi 

pracoval ve Státní bance 

československé v Praze. Milan byl 

vždy výrazná osobnost a musel zde 

zanechat určitě významnou stopu. V roce 1992 byl už ale ředitelem nově se rozvíjející 

firmy CAC Leasing Praha, kterou v podstatě založil. Nebylo nic jednoduššího než mu 

zavolat. Jako vždy reagoval velmi rychle a ihned pochopil, že mincovna je výborný 

nápad, za kterým je nutno jít. Spojil mě s ředitelem peněžní sekce ČNB dr. Leopoldem 

Surgou. Musel jsem mu ale slíbit, že na domluvenou schůzku půjde se mnou. Řekl 

bych, že zavětřil kořist a byl připraven za ní jít.… Začátkem října 1992 jsme se u dr. 

Surgy sešli. Pracovníci ČNB, Leopold Surga i František Vokatý, vedoucí peněžního 

oběhu, měli v oboru platidel dlouhodobé zkušenosti a byli opravdovými odborníky ve 

věci pořizování mincí v Kremnici. Proti nim seděli dva nadšenci, kteří přišli 

nabídnout něco, o čem neměli ani ponětí. Odvážným štěstí přeje a my neměli co 

ztratit. Měl jsem ze své stávající praxe v oboru výroby kovové bižuterie nějaké 

informace o razidlech a lisování kovů za studena, mincovní hantýrku jsem však 

nechápal. Pánové z ČNB mi složitě vysvětlovali, co je to střížek – kovový 

polotovar budoucí mince, a jaké technologie se k ražbě mincí používají. Další 

pojem – tresorové hospodářství – jsem si vybavoval jen matně. V Bižuterii jsme 

měli specializovaný závod na výrobu šperků z drahých kovů se 

zvláštním režimem skladování zlata a stříbra. V celém jednání jsme s 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92273&x=800&y=537&test=ccc
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mým kamarádem byli v silné nevýhodě. Trochu sebevědomí jsme nabyli ve chvíli, 

kdy se začalo hovořit o rozsahu předpokládaných investic do mincovny. V podnikové 

ekonomice jsem měl dlouholetou praxi a financování investic mi - jako bývalému 

ekonomickému náměstkovi, nebylo cizí. Milan Gerža v této části jednání přímo 

pookřál. Financování strojních investic je prý silnou stránkou jeho společnosti, a pokud 

by se záměr budovat v Bižuterii mincovnu realizoval, poskytne leasing na nákup strojů. 

Teď zase byli trochu překvapeni pánové z ČNB. Nevěděl jsem, že před námi už v této 

kanceláři sedělo mnoho zájemců se stejným záměrem, ale vždycky jednání ztroskotala 

na financích. ČNB striktně trvala na tom, že se na budování mincovny nebude nikterak 

podílet a že nejsou ochotni poskytnout ani svoji garanci za případný bankovní úvěr. 

Výhodou pro další jednání také bylo, že Bižuterie byla finančně silnou 

společností s výhradně českým kapitálem a se zkušenostmi s lisováním kovů a 

výrobou razidel. Zároveň pracovníci ČNB už dobře věděli, že v ČSR nikdo razit 

mince neumí a že to asi stejně někoho musí naučit, pokud nechtějí ražbu 

složitě zajišťovat v cizině. Zda to budeme právě my, se mělo prokázat při příští 

návštěvě. Dohodli jsme se, že do týdne znovu přijedu s naším výrobním 

náměstkem a přivezeme vzorky raznic a výlisky z mosazného materiálu… 
Budování mincovny daleko přesahovalo mé kompetence provozního náměstka. O 

návštěvě v ČNB jsem informoval generálního ředitele Bižuterie Miroslava Jotova, 

kterého naštěstí myšlenka mincovny nadchla. Ihned souhlasil s mým dosavadním 

postupem a k dalšímu jednání jsme přizvali výrobního náměstka Jaroslava Bahníka, 

který měl výrobu razidel a lisování kovů přímo na starost. Navíc on je vystudovaný 

strojař, Jotov je chemik a o mém ekonomickém vzdělání už víte. Byli jsme opravdu 

zajímavá trojice. Do týdne jsme se s kolegou Bahníkem objevili na dalším jednání v 

ČNB. Příklady našich raznic a ražeb z nich, počty rytců kovů, nástrojařů a lisařů silně 

zapůsobily. Přesvědčili jsme pracovníky z ČNB, že jsme opravdu vážní uchazeči o 

vybudování mincovny a ražbu mincí. Následovala návštěva pánů Surgy a Vokatého v 

Jablonci. Oba si velmi pozorně prohlédli celou firmu s důrazem na výrobní provozy. 

Hlavně je zajímala rytecká dílna, kde viděli výrobu lisovacích nástrojů a 45 zkušených 

rytců, kteří byli zárukou těch nejsložitějších prací na budoucích českých mincích. Když 

pak viděli obrovskou lisovnu, kde ve dvou směnách pracovalo 120 seřizovačů a lisařů 

dohromady, byli příjemně překvapeni. Vzorkovnice kovových výlisků s více jak 50 000 

různými vzory výlisků byla vyvrcholením celého předváděcího programu. Na závěr 

jsme pánům z peněžní sekce ukázali prostory, v nichž se budoucí mincovna měla 

budovat. Jednalo se o nově zřízený komplex technického 

rozvoje. Výhodou bylo jeho oddělení od bižuterních 

dílen a možnost zcela úplného uzavření a nepřetržitého 

střežení, bez kterého se výroba peněz nesmí provozovat. 

Při odjezdu z Jablonce pánové Surga a Vokatý 

doporučili vedení Bižuterie připravit písemně oficiální 

žádost o výrobu českých mincí. Byl jsem pověřen jejím 

zpracováním. * Medaile dr. Leopold Surga 

- autor Jiří Dostál 
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTÍ ŽÁDOSTI Z 3. 12. 1992 byla PŘÍLOHA S NÁVRHEM CEN 

MINCÍ NOMINÁLŮ 10, 20 A 50 HALÉŘŮ PRO RAŽBU V ROCE 1993 V CELKOVÉM 

POČTU 80 MILIONŮ KUSŮ. S kalkulací mi nezištně pomohl můj nový kolega z 

vídeňské mincovny Kurt Meyer, který byl v té době výrobně-obchodním náměstkem. 

Ceny jsme odvodili od rakouských grošů, které se rovněž razily z hliníku. ČNB svůj 

záměr zahájit v roce 1993 ražbu oběživa v Bižuterii potvrdila dopisem dr. Surgy z 14. 

12. 1992. Zároveň jsme dostali návrh Smlouvy o výrobě a dodávkách oběžných mincí 

mezi ČNB a akciovou společností Bižuterie na rok 1993 v rozsahu 80 milionů kusů pro 

haléřové nominály a příslib předpokládaných objemů ražeb oběživa na rok 1994 a 

později. Měli jsme razit 100 až 120 milionů kusů ročně ve všech nominálech, vyjma 

mincí 20 Kč a 50 Kč. ČNB se vůbec nezmiňuje, že máme vybudovat mincovnu, pouze 

nabízí uzavření smlouvy na dodávku oběžných mincí. Je ale jasné, že jinde než v 

mincovně se mince razit nemohou. ČNB nám od začátku pomáhala navázat kontakty se 

zahraničními mincovnami a výrobci mincovních slitin a také se vším ostatním. Ve 

zkratce jsem uvedl, jak se z prvotní myšlenky vyslovené ve správný čas, na 

správném místě a před správnými lidmi stává realita. Nyní o tom, jak se shání 

zkušenosti o mincovní výrobě. Už jsem napsal, že ČNB nám od začátku 

pomáhala navázat kontakty se zahraničními mincovnami a výrobci 

mincovních slitin a také se vším ostatním. Ten zásadní úkol, všechno se naučit, 

ale zůstal na nás. Přímá cesta k úspěchu nevede a bylo třeba, abychom 

poznatky o mincovnictví získali co nejrychleji. Kde ale začít, když jsme nikdy v 

žádné mincovně nebyli a neměli jsme vůbec představu, co chceme vidět. Museli 

jsme se na pomoc pánů z ČNB spolehnout. Nejprve pro nás zkusili vyjednat 

návštěvu v mincovně v Kremnici. Měli zde řadu kontaktů a navíc tu nebyla 

žádná jazyková bariéra. Naše generace, díky dvojjazyčnému vysílání v rádiu a 

v televizi, neměla se slovenštinou problém. Bylo tedy pochopitelné, že jsme 

chtěli začít naši zkušební misi právě tam. Bohužel jsme neuspěli. Státní 

mincovna nedostala od vedení z Bratislavy souhlas, aby mohla jablonecké 

nadšence něco učit. S ČNB jsme tedy vyjeli do Vídně. Za Bižuterii já s kolegou 

Bahníkem a za ČNB vedoucí peněžního oběhu František Vokatý a bankovní 

specialista v oboru platidel Jaroslav Moravec… 

NÁVŠTĚVA VE VÍDEŇSKÉ MINCOVNĚ byla naprosto zásadní. Viděli jsme výrobu 

oběžných mincí v celém technologickém rozsahu a uznali jsme, že to bychom mohli 

časem zvládnout. Co nás ale ohromilo, byla ražba zlatých pamětních mincí. Překvapil 

nás její rozsah i kvalita. Vídeň je světová špička v ražbách z drahých kovů. Budova 

vídeňské mincovny je na první pohled spíše honosným palácem než průmyslovým 

objektem (foto na další straně), v němž probíhá strojírenská výroba. Při chůzi po 

červeném koberci na schodišti do kanceláře generálního ředitele pana Bergera jsem cítil, 

že jsme v sídle slavné monarchie. Na stěnách visely v životní velikosti obrazy 

příslušníků habsburské monarchie. Efekt byl dokonalý. Působilo to na mě 

přímo magicky. Tady se čas zastavil. Vedení mincovny nás přivítalo opravdu 
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vřele a s upřímnou srdečností. Až se zdálo, že řeknou: „Tak jste se k nám přece 

jenom, vy Češi, vrátili. Vítejte ve 

staré dobré monarchii.“ Bez 

vídeňské mincovny bychom se v 

letech 1994 a 1995 ovšem jen 

těžko dostali v pamětních ražbách 

na slušnou evropskou úroveň. 

MINCOVNA V HAMBURKU - 

Doktor Moravec navrhl, že příště 

pojedeme do Hamburku, do 

mincovny právě připravující ražbu 

českých mincí, které vstoupí v 

platnost po 1. 1. 1993. Tam 

skutečně uvidíme, co už příští rok máme vyrábět. Přijetí v hamburské mincovně nebylo 

tak okázalé jako ve Vídni. Bylo věcné a na vysoké odborné úrovni. Přeci jenom už jsme 

o výrobě mincí něco věděli. Hamburská mincovna je založená na moderním pojetí 

strojírenské výroby a vybudovaná v průmyslové zóně na okraji města. Detailně jsme se 

seznámili s výrobou razidel a s ražbou mincí. Hlavní důraz jsme kladli na zmapování 

technologie, toku polotovarů mincí přes jednotlivé fáze výroby až po finální balení a 

expedici. To jsme potřebovali, aby mohl kolega Pazour začít připravovat technický 

projekt nové mincovny. Velkou pomocí do budoucna pro nás byl místní ředitel Franz 

Herres. Přiměl své spolupracovníky, aby nám co nejvíce pomáhali. Později se stal 

expertem v Evropské centrální bance pro mince euro a ani tady na nás nezapomněl. V 

Hamburku se nám nejvíce věnovali pánové Kobrow a Rupnow. Pan Kobrow byl 

prokurista se zaměřením na finance a obchod. S ním jsem především jednal o budoucí 

spolupráci na počáteční výrobě razidel a razicích kroužků a případné pomoci v 

technologických otázkách. Pan Rupnow byl vynikající odborník ve výrobě razidel a 

dokonale znal technologii ražby. Stále si s kolegou Pazourem něco ukazovali a o něčem 

se dohadovali a radili. Než vznikne ze surové nástrojařské ocele finální pracovní 

razidlo, musí proběhnout nespočet operací, takže výklad byl dlouhý a velmi podrobný. 

Snažil jsem se přitom působit jako tlumočník. Nemožný německý dialekt a částečná 

vada řeči pana Rupnowa byl pro mě úplný očistec. Najednou jsem zjistil, že navzdory 

svému studiu i německé stáži vlastně německy moc neumím. Nakonec jsme to ale 

zvládli a pan Rupnow se stal na dlouhá léta naším přítelem. Z Hamburku jsme pak jeli  

DO DORTMUNDU, DO FIRMY DEUTSCHE NICKEL (DN), která byla smluvním 

partnerem ČNB na dodávku mincí 10, 20 a 50 haléřů a 10, 20 a 50 korun. Hamburská 

mincovna byla jejich subdodavatelem při realizaci velké mincovní zakázky pro ČNB a 

firma si toho náležitě považovala. V Dortmundu jsme bydleli v luxusním hotelu ve 

skandinávském stylu. Cena za pokoj výrazně převyšovala naše firemní finanční limity 

na pracovní cesty a byli jsme z toho hodně nervózní. Němečtí hostitelé pochopili, že 

máme problém. Velice těžko se mi to vysvětlovalo a cítil jsem se trapně. Na tento 

okamžik zřejmě obchodní šéf a prokurista firmy Beyer čekal. Usmál se, 

zamrkal významně na svého kolegu a prohlásil: „Pánové jste našimi hosty 
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a vše je zaplacené. Jděte se ubytovat a rychle přijďte do restaurace, jistě po 

cestě máte hlad a žízeň. Pivo u nás máme také dobré a hruškovice je přímo 

vynikající.“ Měl pravdu. Byl to gurmán a se zahraničními návštěvami to uměl. V 

hantýrce se tomu říká umět zpracovat obchodního partnera. Nikdo z nás s ním v jídle 

ani v pití nemohl držet krok. Byl vynikající obchodník a znalec života, navíc velmi 

vzdělaný s vybranými způsoby chování. Zkrátka velký šéf. Tak nějak jsem si 

představoval typického německého manažera. Nicméně scénka z hotelové recepce se mi 

mnohokrát nepříjemně vrátila. Prohlídka provozů firmy DN byla úžasná. Rozsáhlá 

továrna těžkého strojírenství, od hutní výroby přes válcovací stolice, kde se ze žhavých 

ingotů vyráběly plechy s přesností desetin milimetru, až po výrobu nábojnic do armádní 

munice. Samostatnou část pak tvořil provoz vysekávání střížků a jejich opracování do 

finální podoby. Smyslem této návštěvy nebylo získat zkušenosti s výrobou střížků, 

investici takového rozsahu by naše bižuterní firma nebyla nikdy schopna profinancovat, 

ale vidět, jak se polotovary pro mince vyrábí. Obdrželi jsme zde vzorky střížků pro 

haléřové nominály a dohodli se, že na příštím setkání v Praze budeme řešit budoucí 

obchodní spolupráci. Zároveň se nás ptali, zda už máme nakoupené razicí lisy a další 

stroje. Nabízeli nám, že by pro nás dokázali sehnat něco opravdu laciného. Zřejmě 

podle toho, jak neumíme nebo se bojíme zaplatit nocleh v luxusním hotelu.  

JAK SE SHÁNÍ LISY PRO MINCOVNU - Rodina mincovního průmyslu je relativně 

malá, všichni se dobře znají a jsou navzájem propojeni. V evropských odborných 

kruzích se tedy dobře vědělo, že v Čechách připravujeme novou privátní mincovnu, 

jejíž vznik si přeje ČNB. Pan Beyer z firmy DN v Dortmundu nám vyjednal návštěvu v 

berlínské mincovně, kde jsme mohli získat další zkušenosti a také staré razicí lisy na 

oběživo. Nákup lisu byl největší strojní investicí a rozhodování na podzim 1992 bylo 

složité. K ražbě oběživa se zpravidla používají lisy s vertikálním systémem ražeb, 

podobně jako při ražbě bižuterních polotovarů. Lisovna Bižuterie měla několik desítek 

razicích lisů různých typů a tonáží. Technici, kteří mě na našich poznávacích cestách 

doprovázeli, velice podrobně lisy v mincovnách zkoumali. Seznámili se také s druhým 

způsobem ražby mincí, založeném na horizontálním působení síly úderu.  

U PAMĚTNÍCH RAŽEB, kde je potřeba tlak 360 a více tun, se používá vertikální systém 

lisování. Ražba probíhá s ručním zakládáním jednotlivých kusů střížků do lisovacího 

kroužku a mince nebo medaile je vyražena na několik úderů. Jedná se o vysoký reliéf a 

mincovní pole musí být naprosto perfektní, až do zrcadlového lesku. Této špičkové 

kvalitě se v hantýrce říká proof. U OBĚŽNÝCH MINCÍ se využívá systém založený na 

hromadné rychloražbě s automatickým zakládáním střižků do razicího kroužku. Užívá 

se síly do 150 tun. Rychlost ražby je 10–15 mincí za vteřinu. Tomu odpovídá i kvalita 

ražby, které se říká běžná. Reliéf je nízký a mincovní pole je matové nebo lesklé, dané 

spíš kvalitou střížků než silou úderu. * Do berlínské mincovny jsme se vypravili z 

hlediska lisařské výroby v té nejlepší odborné sestavě. K tradičnímu triu Bahník, 

Pazour, Vízek jsme přizvali Miroslava Vítka, bývalého vedoucího lisovny, t. č. 

vedoucího nástrojárny, a jel s námi i mistr lisovny Fiala. Za DN do Berlína přijela 

dvojce pánů Beyer a Sinner.  V berlínské mincovně nás očekávali ředitel 

Mielke a jeho výrobně-technický náměstek Laske, který mluvil velmi dobře 
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rusky. Ve východní zóně Německa to asi nebylo nic mimořádného a ruština, již jsme 

všichni ovládali, pozitivně přispěla k průběhu návštěvy. Staré razicí lisy na oběživo nás 

ale zaskočily. Možná razily ještě říšské marky a feniky. Moji kolegové byli na 

rozpacích a ani mně, ač nejsem technik, se lisy nepozdávaly. Pánové z DN nás, na 

rozdíl od manažerů z Berlína, přesvědčovali o cenové výhodnosti nákupu. My jsme 

viděli, že do moderních lisů, vhodných do nové mincovny, mají tyto hodně daleko. Po 

rozpačitém začátku následovala prohlídka mincovny, historického objektu v samém 

srdci Berlína. Byla to kdysi centrální zásobárna peněz třetí říše. Na vnitřní fasádě bylo 

ještě množství děr a rýh, upomínky na osvobozování Berlína. Naši hostitelé byli velmi 

vstřícní a ukázali nám veškeré stroje a zařízení a s našimi techniky si náramně rozuměli. 

Zkrátka a dobře, že jsme byli vychováni v reálném socialismu, bylo na nás 

všech zjevně patrné. Staré lisy, které měly z pohledu dneška hodnotu kovového 

šrotu, jsme nekoupili. Pro mě to byla jenom připomínka epizody ze 

skandinávského hotelu v Dortmundu. Nadřazenost nad chudými zástupci z 

východního bloku tentokrát nepřinesla své ovoce a potvrdila se známá 

obchodnická pravda: „Nejsem tak bohatý, abych si kupoval laciné věci.“  
Schylovalo se k další cestě do Německa. Mezitím ve vedení Bižuterie bylo rozhodnuto, 

že se o mincovní záležitosti budu starat jenom já. K tomu jsem si vybral J. Pazoura a M. 

Vítka. Naše další cesta směřovala do vesnice Netphen, kde nedaleko města Siegen je 

sídlo firmy Gräbener, strojírenského podniku rodinného typu, který vyrábí lisy pro 

ražbu oběžných a pamětních mincí. Uvítal nás potomek zakladatele, pan Dr. Thomas 

Gräbener, v té době technický náměstek, nyní generální ředitel. Sestavu Vízek, Vítek, 

Pazour na této cestě doplnil technický náměstek Zdeněk Ulrich, vystudovaný chemik. U 

Gräbenerů se nám věnoval obchodní šéf Wilhelm Frank. Mluvil příjemnou spisovnou 

němčinou, byl srdečný a stále se usmíval. Měl dlouhodobé vztahy s mincovnami ve 

Varšavě a v Budapešti. Znal všechny mincovny na světě a věděl, jak zákazníka naladit a 

přesvědčit. Do procesu nabídkového řízení zapojil i lidi z konstrukce a z výroby. Ti se s 

mými kolegy nad technickými výkresy bavili o jednotlivých částech lisů. V dílnách nám 

ukazovali, jak se lisy sestavují z různých komponentů a jak fungují hlavní části. Systém 

přenosu razící síly je zde vertikální. Byli jsme nadšeni. Takové lisy patří do nové 

mincovny. Čekala nás ale ještě cesta do Gepingenu ke druhému německému 

výrobci lisů firmě Schuler, hlavnímu konkurentu Gräbenera. Tam nás přivítal 

obchodní ředitel Merkle a jeho spolupracovník Jarosch. Firma Schuler je velký 

průmyslový podnik zaměřený na těžké strojírenství s důrazem na automobilový 

průmysl. Výroba mincovních lisů je zde samostatnou divizí. Zdejší lisy jsou 

konstruovány na principu horizontální ražby. Hojně se využívají tam, kde se provádí 

lisování v budovách, kde se závěrečný efekt ražby rozloží tak, že nejde rozhodující ráz 

do základny. Naopak vertikální systém Gräbener vyžaduje pevný podklad bez 

podsklepení, neboť konečná síla nepřiměřeně zatěžuje podlahu. Tento moment byl 

mimořádně důležitý při přípravě technického projektu naší mincovny. Prohlídka 

výrobních provozů u Schulerů byla velice příjemná. Pan Merkle byl mladý sympatický 

obchodník a byla s ním radost jednat. Skvělou atmosféru doplňoval pan 

Jarosch, český emigrant, který mi pomohl s překladem a rozuměl našemu 
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naturelu. Stejně jako s Frankem, tak i s Merklem jsem se rozloučil s tím, že očekáváme 

jejich cenovou nabídku na dva lisy pro oběživo s dodávkou jaro 1993.  

OD OBOU VÝROBCŮ JSME DOSTALI KOMPLETNÍ TECHNICKOU DOKUMENTACI, 

stačilo se jen rozhodnout. Technici by nejraději koupili lisy od obou firem. Pro mě to 

nebylo o nic lehčí, neboť cenové nabídky byly takřka totožné. Jeden lis v přepočtu 

vycházel na patnáct milionů korun. Měli jsme těžkou hlavu a rozhodnutí muselo 

padnout co nejdříve. Kolegové Vítek a Pazour tedy sestavili analytickou tabulku a 

vytipovali dvanáct hlavních hodnotících faktorů. Analýza vyšla ve prospěch firmy 

Gräbener. Vítek s Pazourem se na 

tom jednomyslně shodli, neměl 

jsem důvod to zpochybňovat. Jsem 

přesvědčen, že při jejich 

rozhodování silně zapůsobil fakt, že 

z bižuterní výroby systém koleno-

pákových vertikálních lisů znali 

jako mimořádně spolehlivý. 

Pozdější praxe správnost jejich 

rozhodnutí plně potvrdila. * Foto: 

Lisy Gräbener v provozu mincovny   

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA MINCOVNY, stejně jako jiné ekonomické projekty, by 

podle učebnice ekonomiky měla mít několik navazujících kroků a harmonogram celé 

akce by od průzkumu trhu až po úspěšné zahájení výroby mincí trval roky. Tolik času 

jsme neměli. Naštěstí jsme se už nemuseli zabývat rozhodováním bývalých stranických 

orgánů. Na přelomu let 1992 a 1993 jsme již byli v tržním prostředí akciové 

společnosti Bižuterie, kdy rozhodovali výhradně akcionáři. V našem případě 

někteří akcionáři byli zároveň vrcholovými manažery společnosti. Co jinde 

trvalo měsíce, u nás se počítalo na dny nebo týdny. Tomu odpovídaly i lhůty 

pro předkládání materiálů pro schvalovací procedury. Stál jsem před 

nelehkým úkolem připravit ekonomiku celého projektu v krátkém čase a s 

minimem podkladů. Musel jsem přemýšlet výhradně tržně. Trh, na kterém se 

budou prodávat námi vyrobené mince, pro mě představovala výhradně ČNB. Zdrojů pro 

ekonomickou úvahu jsem měl opravdu málo a příslib ČNB o budoucích zakázkách byl 

neurčitý. Banka nám neřekla, kolik mincí objednala v Německu a v Kanadě pro 

měnovou odluku, a už vůbec ne v jakých cenách. Neměli jsme představu, kolik 

zaplatíme za stroje a zařízení. Na našich poznávacích cestách se o cenách strojů 

nemluvilo, byly to důvěrné informace, které se návštěvám neříkají. Znali jsme jen 

nabídkové ceny razicích lisů Gräbener a balicí linky na mince od firmy Albakon z 

Prahy. Budovu jsme měli vlastní, ale projekt na její přestavbu jsme zatím neměli. Tudíž 

i tato položka byla pro mě neznámá. Formální postup na ekonomickém projektu jsem 

přesto dodržel. Vypracoval jsem ekonomickou studii s hrubým odhadem výše nákladů 

na strojní vybavení a stavební úpravy. Můj počáteční odhad se později ukázal jako 

přiměřeně kvalifikovaný. Budoucí tržby a výnosy, které pokryjí nutné 

náklady a zabezpečí návratnost vložených peněz, jsem ale musel střelit od 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92939&x=800&y=530&test=ccc
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boku. Při projednávání materiálu na poradě vedení vyšlo najevo, kolik existuje 

neznámých. Hlavními oponenty byli ti, kteří se dosud na přípravě nepodíleli. Byla to 

více žárlivost na tuto novinku než oprávněné propočty, neměli žádné exaktní 

argumenty. Generální ředitel na jednání celou diskuzi ukončil slovy: „Jedná se o první 

rozbor ekonomiky a materiál považuji za projednaný a schválený. Zároveň 

ukládám provoznímu náměstkovi Vízkovi, aby pokračoval v procesu příprav 

realizace mincovny.“ Oponenti mincovny nikdy na tento moment nezapomněli, nebyli 

zvyklí prohrávat… Věděli jsme, že jdeme do velkého rizika. Návratnost strojních 

investic byla spočítaná na 8 let, návratnost stavební části dokonce na 20 let. Zdrojem 

veškerých výnosů byly uvažovány jen tržby za oběživo pro ČNB. Vůbec se nevědělo, 

kdy ČNB bude razit pamětní mince ze stříbra nebo ze zlata. Neuvažovali jsme ani o 

výrobě pamětních medailí pro externí zákazníky, ani o koncepci vlastní emisní aktivity 

mincovny nebo o ražbě pro cizí národní banky. Rozvoj mincovny během následujících 

pěti let byl ve všech prve neuvažovaných aspektech tak překvapivý, že o návratnosti 

investic nebylo pochyb a ziskovost byla až hrozivě velká. Odborníci z ČNB to určitě 

předvídali, ale nechali nás v obrovské nejistotě. Udělali dobře, protože jen tak mohla 

mincovna vyrůst na zdravých základech bez přehnaných očekávání. Moji kolegové 

Vítek s Pazourem se plně věnovali přípravě technického projektu. Podle znalostí z 

mincoven v Hamburku a Berlíně připravili soupis všech nutných strojů pro zahájení 

ražby haléřů. Důležitou roli v této fázi sehrála ČNB se svými požadavky na vnější i 

vnitřní ochranu mincovny. Banka k nám poslala specialistu na ochranu peněz s 

bohatými zkušenostmi – Štefana Račáka. Na jeho doporučení jsem navázal kontakty s 

Policií České republiky v Jablonci. Okresní ředitel policie major Rašín mě seznámil s 

odborníkem ochrany objektů, kapitánem Krpatou. Ten s námi osud budování a 

následného provozu mincovny sdílel až do svého odchodu 

do výslužby. * Foto vpravo: Největší lis mincovny 

TECHNICKÝ PROJEKT, vedle nezbytných strojů a 

zařízení, zahrnoval i část technologickou. Jak technologii 

výroby razidel, tak ražby. VÝROBA RAZIDEL zahrnuje 

cca 35 operací od sádrového modelu mince, přes redukční 

stroj, úpravy na obráběcích strojích, až po pracovní razidlo. 

TECHNOLOGIE RAŽBY začíná přísunem střížků, 

pokračuje přes operaci ražby v lisu, 

kontrolu, až po balení a expedici 

hotových mincí. ČNB přesně 

stanovila balení mincí do 

papírových ruliček s potiskem. 

Ruličky se pak zatavily do plastové 

folie a zašívaly se do jutových 

přepravních pytlů. Šicí stroje jako 

součást technologie výroby mincí 

nás skutečně překvapily. 

Je to ale norma platná z 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93116&x=855&y=570&test=ccc
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dob Rakousko-Uherska. Čas ji zkrátka prověřil a možná platí ještě dnes. Vyhovění 

bezpečnostním pravidlům ostatně bylo jednou z nejsložitějších částí projektu. ČNB 

přesně stanovila míru odolnosti stěn i dveří tresorů na hotové mince a na drahé kovy. 

Tresory mají i otřesová čidla pro případ, že by se někdo pokusil do nich dobývat. 

Otvírání oken v mincovním provozu je nepřípustné. Buď jsou okna opatřena zámkem, 

nebo nemají vůbec panty. Fólie na okenních sklech zabraňuje jejich rozbití. Uvnitř 

výrobních prostor se nachází nespočet kovových skříňových tresorů k úschově razidel a 

dalších cenností, které se sem po ukončení směny pečlivě zamykají. Zároveň s 

technickým projektem se rozběhla i stavební část. Tu dostal na starosti pan Mach, 

majitel firmy Impos, s nímž jednal hlavně technický náměstek Ulrich. Moje role byla 

především kontrolní v oblasti dodržování termínů prací. Denně jsme se scházeli na 

poradách. Všichni pracovali s velkým nasazením a 

nadšením. Dnes by kompletní projekt mincovny stál mnoho 

milionů korun. Spolu s generálním ředitelem jsem pro 

hlavní aktéry této krásné hry dohodl mimořádné odměny v 

řádech desítek tisíc korun. Stačilo to. Byli jsme zkrátka 

nadšení a zároveň i posedlí pocitem, že se podílíme na 

novodobé historii českého mincovnictví. Komu se to za 

život podaří? My jsme to štěstí měli.  

Na závěr si dovolím jednu zajímavou vzpomínku. 

Když se řešila otázka, jak se do chráněného prostoru 

mincovny budou dostávat rozměrově velké lisy, padl 

návrh, že se jednoduše vybourá díra v obvodové zdi a 

po přestěhování lisu se zase zazdí. Strojaři ani stavaři 

v tom neviděli problém. Jako jediný jsem zásadně 

nesouhlasil. Žádal jsem jednoduché, bezpečné a 

opakovatelně použitelné řešení. Navrhoval jsem 

například instalaci vrat, která se budou vysunovat ke stropu, tam je místa dost. 

Jak se ukázalo, jednal jsem skutečně s kreativními lidmi. Pan Mach z Imposu 

napříště přišel s originálním řešením vrat bez pantů, které se při otevírání 

posunují opravdu ke stropu a v klidové poloze jsou bezpečně zajištěny proti 

zvednutí. Všem se to líbilo. Dodnes jsou tato vrata funkční a všichni odborníci 

je obdivují. Nikoho nenapadne, kdo je autorem myšlenky.  

ZLATÁ DVOUKORUNA - reverz, autor akad. soch. Jarmila Truhlíková 

Spěváková * Zlatá dvoukoruna 

- averz, autor akad. soch. Jiří 

Dostál * STŘÍBRNÁ MEDAILE s 

portrétem Vilhelma Franka se 

razila v Jablonci nad Nisou se 

znakem jablonecké 

České mincovny. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93114&x=640&y=465
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93115&x=640&y=465
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92938&x=800&y=623
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92937&x=800&y=603


   KRONIKA roku 2018                                                                                 24  

 

 

SESTAVENÍ PRACOVNÍHO TÝMU - Pro úspěch každého podnikatelského záměru je 

důležité vybrat správné lidi. Jako manažer jsem nerad prováděl hodnocení podřízených 

a ještě více nerad jsem svá hodnocení přímo s lidmi projednával. Zastávám teorii, že 

povahu člověka nezměním, je třeba využívat jeho dobré vlastnosti a ty špatné jenom 

tlumit. Negativní motivace nevede k cíli, jen lidi stresuje. S hodnocením a 

odměňováním lidí jsem měl bohatou praxi a asi i proto, že jsem o tom tolik věděl, jevily 

se mi tak obtížné. Více jak 12 let jsem byl vedoucím odboru mezd a pracovní síly na 

Generálním ředitelství Jablonecké bižuterie, 6 let jsem jako ekonomický náměstek měl 

přímo podřízený mzdový odbor a jako provozní náměstek jsem v letech 1990–1994 řídil 

i odbor personální. „V tržním systému si můžete koupit úplně všechno, zejména 

nejlepší a nejvýkonnější techniku a nejprogresivnější technologie. Nejtěžší to 

však je s pracovníky, ty, které potřebujete, se volně na trhu práce zpravidla 

nevyskytují. Musíte si je vychovat a chránit. Jen tak můžete být lepší než 

konkurence. Tržní hospodářství je na principu konkurence založeno a vítězí 

ten, kdo má nejlepší pracovní síly.“ To jsme se učili v personálním bloku na mých 

studiích v Německu. Při sestavování týmu pracovníků pro mincovnu jsem se tím asi 

podvědomě řídil a lidem jsem vždycky věnoval mimořádnou pozornost a péči. Nebylo v 

tom jen sociální cítění, ale i silný prvek pragmatismu. Sebelepší stroje, když obsluhuje 

průměrný, anebo ještě horší personál, nemůžou přinést špičkové výsledky. U manažerů 

slabé úrovně jsou pak následky špatného řízení pro firmu přímo fatální. Tým lidí, s 

nimiž jsem při budování mincovny spolupracoval, a který jsem dával dohromady velmi 

nenápadně, vytvořil dobré dílo. O některých už jsem se zmínil v předchozích 

kapitolách. Byli vždy nějak rozptýleni a nikdo to nedělal jaksi na plný úvazek. Ani já 

ne. Od roku 1992 až do roku 2005 jsem kromě mincovny měl i určité povinnosti vůči 

bižuterní výrobě. Stále to ale bylo slabší a slabší. * Ing. Josefa Pazoura mi doporučili 

jak výrobní náměstek, tak generální ředitel Bižuterie. Pepa, jak jsme mu všichni říkali, 

byl stálým členem našich pracovních skupin při návštěvách zahraničních mincoven. 

Technologii ražeb a výrobu razidel znal velmi dobře z bižuterní výroby. Na vysoké 

škole studoval tváření kovů za studena. Samá pozitiva. Bohužel se nechtěl vedoucím 

mincovny stát. Nechápal jsem jeho odmítavý postoj a snažil jsem se ho přesvědčit, že 

má před sebou velkou výzvu a šanci něco mimořádného dokázat. Nepodařilo se mi to. 

Jeho argumenty byly příliš silné. Nechtěl jsem ho ztratit a přestal naléhat. Jeho 

přednosti byly jinde. Po celou dobu naší dlouholeté spolupráce byl pro mě mozkem 

nejen ve výrobě, ale jeho znalostí a inteligence jsem bohatě využíval při sestavování 

kalkulací a při hodnocení designu nových komerčních ražeb. Ostatně toto do dneška 

velmi cení ČNB, kde Pepa Pazour zastupuje mincovnu při výběru nových návrhů na 

pamětní mince a je váženým odborníkem. To není každému přáno. * Druhým 

odborníkem, který s námi začal spolupracovat, byl Ing. Miroslav Vítek, vedoucí 

provozu nástrojárny a bývalý vedoucí lisovny se specializací sklářské stroje. Měl 

dlouholetou zkušenost s řízením lidí přímo v provozech a nebál se rozhodovat. Byl to 

pravý opak Pepy Pazoura. Chtěl být vůdcem, nebál se překážek. Mincovna se 

pro něj stala životní příležitostí a byl ochoten za ni bojovat. Někdy až příliš 
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vehementně a občas se dostával do potíží se svými bývalými kolegy z bižuterní výroby, 

které se postupně stále méně dařilo. Mincovna naopak vzkvétala. Několikrát jsem ho 

doslova zachraňoval před odvoláním. Čím více mincovna získávala na věhlasu, tím více 

zájemců o jeho funkci se vyskytovalo. Moje zásada byla, že své lidi v těžkých chvílích 

neopouštím. Vznikla z nás nerozlučná dvojce Vízek – Vítek a společně jsme 

procestovali téměř celý svět. Naše skoro stejná jména dělala cizincům mnoho problémů, 

přestože jsme úplně odlišní. Mirek Vítek svoji roli vedoucího provozu sehrál velmi 

dobře a stroje v mincovně se staly jeho velkou láskou, která na nich je do dneška patrná. 

Tvořili jsme základní minitým – Vízek, Vítek, Pazour. Každý z nás přinesl to nejlepší, 

čeho byl schopen a spojení dvou techniků a ekonoma přineslo nečekané pozitivní 

výsledky. * Roli mojí pravé ruky sehrála velice úspěšně Anička Čapková, která se stala 

mojí spolupracovnicí v roce 1990. Domluvila se německy, rusky, později i anglicky a 

byla ochotna se dále vzdělávat v kurzech pro asistentky. Ve výčtu prvních pracovníků 

mincovny nemohu opomenout Renatu Halamovou, která byla velice svědomitou účetní 

a pro mě, se svojí mateřštinou, neocenitelnou německou překladatelkou. * Mincovna, 

aby fungovala, potřebuje hlavně lidi přímo do provozu. Vítek s Pazourem 

připravili základní seznam profesí a začali k nim vybírat i vhodné lidi. 

Potřebovali jsme seřizovače lisů, obslužného kontrolora, baličku, šičku, 

trezoristu, režimového pracovníka, mistra a účetní. Na doporučení ČNB všichni 

museli mít čistý trestní rejstřík, abychom si nenadělali problémy s 

dodržováním bezpečnostních směrnic hned na začátku. Noví kolegové zatím 

netušili, co je přesně čeká, ale lákadlo mincovny mělo kouzelnou moc a veškerá 

jejich osobní omezení se jim rychle dostala do krve. Nejvíce lidem asi dodnes 

vadí kamerový systém, pod nímž celý den pracují a nemožnost volného pohybu.  
Kolegové Vítek s Pazourem sáhli po těch nejlepších. Mistři Schejbal a Šoul patřili k 

oporám kolektivu. Stejně tak seřizovači lisů Machačný a Bakeš měli skutečně zlaté 

české ruce, které si uměly se vším poradit. Výběr těchto čtyř odborníků a jejich přechod 

do mincovny se neobešel bez kritiky ze strany šéfů bižuterní výroby. Ztratili špičkové 

fachmany, za něž neměli rovnocennou náhradu. Proti Vítkovi a mincovně se začínalo 

tvořit nepřející podhoubí, k čemuž přispívaly další odchody bižuterních pracovníků do 

mincovny. Tady byla potřeba 

moje síla provozního náměstka. 

Protože jsem velel personálním 

záležitostem v celém podniku, 

nikdo mi v tomto směru 

neoponoval. * Josef Pazour a 

Miroslav Vítek - sádrový 

model medaile vytvořil 

V. Oppl * TÝM PRACOVNÍKŮ, se kterým jsme zahájili chod mincovny v Jablonci, a 

který byl připraven vyrábět nové české mince, čítal pouhých osmnáct lidí. Bylo zřejmé, 

že pro první etapu je to velmi skromný počet a bude se v průběhu let 

navyšovat. Že dosáhl až na počet 66 lidí, tak to je už úplně jiná historie. 
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BUDOVÁNÍ MINCOVNY (viz fotografie) v sobě zahrnovalo mnoho různých rovin. 

Ty se musely vzájemně propojit tak, aby vše do sebe zapadalo jako jemná 

kolečka do hodinového strojku. Ono se vlastně nebudovalo, protože budova už 

dávno stála, ale jednalo se o velmi náročnou přestavbu. Do stavební činnosti 

výrazně zasahovala policie a ČNB. Tlačil nás čas. Do konce ledna 1993 se 

musely vystěhovat stávající provozy technického rozvoje a vše rozmístit v 

rámci velkého areálu Bižuterie tak, aby se od února mohlo začít se stavebními 

úpravami. K zahájení výroby v nové mincovně mělo dojít na konci června s tím, 

že slavnostní otevření bude 1. července 1993. Zbývalo nám jen 5 měsíců…  

STAVEBNÍ PRÁCE podle projektu zajišťovala firma Impos, kterou reprezentoval pan 

Mach. Za Bižuterii byl tím hlavním technický náměstek Ulrich a jeho stavební útvar. 

Pro mě bylo mimořádně důležité, že Mirek Vítek byl uvolněn z dosavadní bižuterní 

funkce a stal se za provozní úsek takovým stavebním dozorem nad svým budoucím 

pracovištěm. Počítače ještě nebyly, a tak kvůli koordinaci a kontrole vznikl velmi 

podrobný síťový graf, z něhož bylo patrné, jak budou stavební práce postupovat. Do 

tohoto grafu byla zakomponována druhá linie popisující pořizování razicích lisů a 

instalaci všech strojů a zařízení. Nejsložitější stavební práce souvisely s trezory na drahé 

kovy a oběživo. Síla a kvalita betonu byly stanoveny na nejvyšší odolnost proti narušení 

zvenčí. Jejich kostru tvořily silné ocelové armatury. Na všechny stěny, podlahy i stropy 

trezorů se nainstalovala velice citlivá otřesová čidla. Trezory se nedaly překonat. 

Naštěstí to dosud nikdo nezkoušel, stejně by ho během pokusu zatkla speciální zásahová 

jednotka, která byla kvůli tomu u jablonecké policie zřízena. Stavební deník mincovny 

se plnil splněnými termíny. Pan Mach byl vynikající a s Mirkem Vítkem si velmi 

rozuměli. Na budování mincovny bedlivě dohlížel Ing. Račák. Troufám si říci, že byl v 

té době častěji v Jablonci než ve své kanceláři na ČNB. I pro něho bylo stavovskou ctí, 

aby vše dopadlo co nejlépe. Potřebovali jsme ještě stavbu finančně zajistit. Část se 

hradila z provozních prostředků Bižuterie, ale na cca 50 milionů korun bylo potřeba 

otevřít stavební úvěr. Zašel jsem za ředitelem místní Komerční banky a svým 

kamarádem Ing. Jiřím Maturou. Považoval za samozřejmé, že Komerční banka si 

takovou příležitost nemůže nechat ujít a z ústředí v Praze získal souhlas generálního 

ředitele JUDr. Richarda Salzmanna, který byl myšlenkou nové mincovny velmi potěšen. 

Spolupráce s Komerční bankou se mincovně vyplatila. Získali jsme výhodný úvěr a 

zároveň vynikajícího zákazníka, který si v pozdějších letech nechal razit zlaté pamětní 

medaile pro své věrné zaměstnance. Doktor Salzmann na zakázky osobně dohlížel a 

mnozí mí přátelé z Komerční banky si medailí dodnes hodně cení. 
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Pamětní medaile Komerční banky – autor návrhu Jaroslav Bejvl  

Foto: Petr Vitvar, ostatní snímky z archivu Jana Vízka 

DRUHÁ HLAVNÍ VĚTEV BUDOVÁNÍ SMĚŘOVALA DO OBLASTI POŘÍZENÍ LISŮ, 

RAZIDEL A MINCOVNÍCH POLOTOVARŮ – STŘÍŽKŮ. Své budoucí dodavatele jsme 

již znali, teď už ale čas dozrál k opravdovým obchodům za velké peníze. Museli jsme 

být mimořádně opatrní. Pomohlo mi opět moje německé diplomované studium a můj 

tehdejší spolubydlící ze školicího střediska Ing. Tomáš Wachtl. Pracoval v podniku 

zahraničního obchodu Transakta Praha. Obrátil jsem se na něj a nabídl mu spolupráci 

Transakty při náročných obchodních operacích. Ing. Wachtl byl zdatným obchodníkem, 

mluvil velmi dobře německy a anglicky. Pomáhal nám nejen při složitém 

vyjednávání při nákupu razicích lisů, ale názorně nám ukázal, jak se má 

kupující chovat k budoucímu dodavateli. Vždycky by měl mít navrch ten, kdo 

má peníze a je ochoten je utratit. Jeli jsme s kolegy Vítkem, Pazourem a 

Wachtlem do Německa jednat s firmou Gräbener o dodávce 2 lisů. Vše jsme 

vyřídili zdánlivě hladce. Tomáš Wachtl na obchodního ředitele Franka 

zapůsobil. Smlouvu jsme měli podepsat během dvou týdnů v Jablonci. Frank 

chtěl vidět, s kým má tu čest. Jména Transakta ani Bižuterie mu totiž nic 

neříkala. Byl zvyklý jednat s mincovnami, za nimiž stála centrální banka nebo 

ministerstvo financí příslušné země. Pojem privátní mincovna, navíc z 

bývalého východního bloku, zaváněl velkým rizikem. Velikost Bižuterie ředitele 

Franka ohromila a neskrýval své příjemné překvapení. Hlavním bodem jednání v 

Jablonci byla cena. Na radu Tomáše Wachtla jsem požadoval slevu 10 %. Frank se smál 

a upozornil mě ironicky, že neobchoduje s pračkami ani s ledničkami. On prodává lisy 

vynikající světové značky. Po krátkém handrkování se naše strana spokojila s 

nabídkovou cenou sníženou o 3 %. Trvali jsme na dodávce obou lisů do konce května 

1993 a rovněž jsme si odsouhlasili zaškolení našich lidí přímo ve výrobě v Německu v 

době, kdy budou kompletovat naše lisy. * Obchodní jednání s dodavatelem 

střížků, firmou Deutsche Nickel, pro nominály 10, 20 a 50 haléřů se na přání 
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prokuristy Beyera uskutečnilo v Praze. Pánové z DN si sami zajistili ubytování v hotelu 

Diplomat na Leninově, dnes Evropské třídě. Do hotelu jsme dorazili v tradičním 

složení. Za ČNB se jednání zúčastnil dr. Moravec, který se s oběma pány znal. Byli 

jsme překvapeni exkluzivností hotelového prostředí a ještě více cenami, které jsme 

zaplatili za malou becherovku a deci minerálky. Platil jsem s kamennou tváří hráče 

pokeru. Zato Němci byli hodně vyvedeni z míry. Beyer neustále říkal, že to není hotel 

Diplomat, ale Dieblomat (poznámka: Dieb v němčině znamená zloděj). Nevím, co 

je ubytování stálo, ale už nikdy zde nespali. Vždycky jsme je ubytovali v Jablonci, kde 

se jim až nápadně líbilo. O cenách střížků jsme se rychle dohodli, slevili nám 1,5 %. 

Technické parametry a kvalitu střížků za nás dohadoval dr. Moravec, tak daleko naše 

znalosti ještě nesahaly. Česká národní banka věděla, že do 1. července 1993 určitě 

nezvládneme výrobu razidel, a připustila výjimku, že první se začne razit 

padesátihaléřová mince z razidel, které pro nás vyrobí Hamburk. Do Hamburku ČNB 

vyslala Ing. Vokatého, za nás se mnou jel generální ředitel Jotov. Tady jsme 

nesmlouvali a ceny akceptovali, spíš se jednalo o množství a termín, kdy budeme mít 

nástroje k dispozici. Na dvacet milionů mincí nám doporučili koupit 50 párů razidel a 

15 razicích kroužků. Byla to velká rezerva, ale kdo z nás to tenkrát tušil!  

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MINCOVNY BYLO NA SPADNUTÍ - Kde hledat 

zkušenosti a inspiraci, aby vše proběhlo opravdu důstojně? Tím správným 

místem byla opět ČNB a ředitel sekretariátu guvernéra Roman Leszczynski. 

Opravdu vzdělaný pán s vizáží a chováním anglického džentlmena mi poradil, 

co by se mělo pro hladký průběh chystané události udělat. Slíbil mi, že bude 

informovat guvernéra Josefa Tošovského a pokusí se zajistit účast prezidenta 

Václava Havla. Myšlenka naprosto úžasná. Druhým člověkem, který mi hodně 

pomohl, byl ředitel tiskového odboru ČNB. Mediálně velmi zkušený Martin 

Švehla se v branži perfektně vyznal a měl pochopení. Bylo zcela zřejmé, že 

otevření České mincovny je událostí, která svým významem přesáhne ČR a 

dotkne se okolních států střední Evropy. Začali jsme pracovat na podrobném 

scénáři celé akce naplánované na 1. července 1993. 

Připravili jsme seznam hostů a oficiální pozvánky 

podepsané generálním ředitelem Bižuterie, na nichž 

nechybělo, že k otevření dojde za účasti prezidenta 

republiky a guvernéra centrální banky. To mělo váhu 

nejen u nás, ale i v zahraničí, kam jsme pozvánky zaslali 

v anglické verzi. Mimořádnou péči jsme věnovali výběru 

VIP hostů. ČNB si vzala na starosti oblast vysoké politiky 

včetně prezidenta. Ostatní bylo na generálním řediteli a na 

mně. Samozřejmě jsme pozvali delegace z mincoven, které 

jsme dosud navštívili, tedy Vídeň, Hamburk a Berlín. Diskuze 

se rozpoutala u Kremnice, ti nás nepřijali na konzultace při 

získávání prvotních informací. Nakonec zvítězila 
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zdravá úvaha, že pozvánku do Kremnice pošleme a uvidíme. Pozvat delegaci od 

Gräbenerů bylo samozřejmé, ti se už prakticky pozvali, když nás zkoušeli, jak moc 

stojíme o včasné dodání lisů. I pro pány z Deutsche Nickel to byla prestižní událost a 

svoji účast s námi dohodli dávno předem. Pozvali jsme také ing. Geržu z CaC, ing. 

Wachtla z Transakty, ředitele jablonecké Komerční banky ing. Maturu a bývalého 

předsedu České národní rady Jaroslava Šafaříka, jabloneckého politika, kterého jsem 

osobně velmi dobře znal. Pochopitelně jsme nezapomněli na starostu města Jiřího 

Čeřovského. Prezident Havel na zahájení nakonec nepřijel, 

neboť měl naléhavé státní povinnosti. Na pozvánce ale zůstal. 

Vybrat firmu, která bude zajišťovat pohoštění, nebylo vůbec 

složité. V té době nebyl v širokém okolí lepší kuchař a 

restauratér než Jaroslav Jindříšek. Mojí nabídkou byl nadšený 

a hýřil nápady. Dohodli jsme se na rámcových cenách a 

nutném časovém programu. Ujasnili jsme si, že oběd bude v 

podnikovém klubu a odpolední raut v závodní jídelně, večerní 

banket pak v jeho hotelu Krásný na Bramberku. Tam také byly 

zajištěny noclehy pro hosty z ČNB včetně guvernéra. Poslední 

dny před otevřením jsem pracoval více jak 12 hodin denně a 

prožíval jsem mimořádnou euforii. Nepřipouštěl jsem si, že se 

něco nepodaří, a nebyl jsem sám. Sekretářka Anička mi 

pomáhala, abych na něco nezapomněl, a průběžně podávala 

informace o tom, kdo potvrdil účast. Kolegové Vítek a Pazour 

dolaďovali v provoze poslední detaily, aby byla mincovna v 

plném lesku a z lisů padaly nové padesátníky s letopočtem 

1993 a se značkou „b“ s korunkou. Moje manželka Dagmar 

nekompromisně trvala na tom, že musím mít nové šaty a 

pořídila mi velmi pěkný, modrofialový oblek a kravatu. Ne, že 

bych v roli náměstka generálního ředitele chodil nepřiměřeně 

oblečen, ale tak významnou událost jsem opravdu musel 

absolvovat v novém. Instinkt mé ženy mě nezklamal. Už od 

dob zkoušek na vysoké škole vím, že když se dobře vyspím, 

mám úspěšný den a není překážka, kterou bych nepřekonal. 

Nejinak tomu bylo 1. července 1993. Ráno jsem se cítil skvěle 

a nový oblek mi ještě zvýšil sebevědomí a odhodlání, že vše 

dobře dopadne. * SADA HALÉŘOVÝCH MINCÍ vydaných v 

roce 1993 s tehdejším logem mincovny ´malým b 

s korunkou´. Desetník, dvacetník, padesátník – rub a líc  

DEN 1. 7. 1993 ZAČAL V 9 HODIN TISKOVOU KONFERENCÍ. Účast novinářů byla 

značná a podnikový klub málem nestačil. Televize, rozhlas i tisk správně vnímaly 

mimořádnou událost. Z celé tiskovky mi dodneška utkvěla odpověď dr. Surgy na dotaz, 

které období je pro mincovnu nejtěžší. S úsměvem řekl: „Pro mincovnu je nejtěžších 

prvních 100 roků, pak už to jde samo.“ Když se někdy později zrovna 

moc nedařilo, připomínal jsem si, kolik generací mincovníků ještě musí 
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pracovat, než to půjde samo. Od 11 hodin se začali scházet zahraniční hosté a čekalo se 

na příjezd guvernéra a ministra Dlouhého. Mezi hosty mě zaujala skupinka neznámých 

lidí, šel jsem je přivítat. Mluvili slovensky. Byl to ředitel Marian Paučo z Kremnice se 

dvěma náměstky. Nebyl čas na vysvětlování, byli jsme oba rádi, že bariéra nedůvěry je 

překonána a oni udělali první vstřícný krok. Bylo patrné, že jsou trochu nesví, ale 

zároveň zvědaví, co bratři Češi vybudovali. Oběd se vydařil, pan Jindříšek vařil výborně 

a slečny z hotelové školy při obsluze nezklamaly. Nálada byla skvělá, naši hosté se 

navzájem dobře znali, neboť se ředitelé mincoven s výrobci strojů a dodavateli 

polotovarů každoročně setkávají na konferencích. To jsme ale tenkrát ještě nevěděli a 

bylo nám divné, že jejich vzájemná komunikace je tak bezprostřední. V 15 hodin se na 

rampě před mincovnou sešlo více jak 120 lidí. Slavnostní projevy měli pronést guvernér 

Tošovský, ministr Dlouhý a generální ředitel Jotov. Ten si na řeči moc nepotrpěl, a 

proto se omezil na krátkou zdravici a přivítání hostů. Hlavní projev přednesl guvernér 

národní banky. Mluvil spatra a bylo cítit, že si dává na svých slovech opravdu záležet. 

Vyzdvihl historický význam otevření novodobé mincovny v Čechách. Neopomněl 

zdůraznit, že je to poprvé v dějinách českého státu, kdy je mincovna umístěna v 

severních Čechách, v sousedství německých a polských hranic. Jeho slova pro nás byla 

odměnou za námahu a úsilí, které jsme dosud vynaložili. Projev ministra Dlouhého byl 

méně patetický a vyjadřoval názory mladého politika. Zdůraznil podnikavost a výborný 

nápad bižuterních manažerů vybudovat novou mincovnu bez podpory státu. Neopomněl 

uvést, jak nový demokratický systém chce rozvíjet hospodářskou prosperitu právě 

vzniklé samostatné České republiky. Po projevech následovalo slavnostní přestřižení 

pásky v podobě naší národní trikolory. Kus té stuhy mám dodnes. Fotoaparáty cvakaly, 

kamery točily a všichni poprvé vkročili do zbrusu nové ražebny mincí. Hlavní hosty 

provázel ředitel Jotov a odborný výklad poskytovali Vítek s Pazourem. Zůstal jsem 

stranou a byl jsem šťastný. Pozoroval jsem údiv hostů, kteří ten historický okamžik 

vnímali každý po svém. Mnohý se snažil na sebe nějak upozornit a zdůraznit své 

zásluhy. V té chvíli mi v hlavě zněla slova zkušeného matadora W. Franka: „Úspěch 

má mnoho otců, neúspěch žádného, ten se musí nějak nalézt.“  Následný raut v 

závodní jídelně byl gurmánským koncertem a po něm všichni obdrželi pamětní medaili 

k otevření mincovny a první sadu oběžných mincí ČR s ročníkem 1993. Sada byla 

sestavena z mincí, které byly raženy ve Vinnipegu (1, 2 a 5 Kč) a v Hamburku – 

zbývající nominály (10, 20 a 50 haléřů, 10, 20 a 50 Kč). Na závěrečný banket v hotelu 

Krásný jsme pozvali vybranou skupinu zahraničních hostů, pracovníků ČNB a 

některých manažerů Bižuterie. Hosté nešetřili slovy chvály a pan Jindříšek své umění 

zvládl opět mistrovsky. Po večeři mě ke svému stolu pozval guvernér Tošovský. Velice 

jsem si považoval, když mi zdůraznil, že si vedení národní banky dobře uvědomuje, kdo 

má hlavní zásluhu na vzniku nové mincovny. Děkoval mi a slíbil, že v případě potřeby 

se na něho mohu obrátit a svoji pomoc mi neodmítne. Bylo příjemné mít slovo 

guvernéra v záloze. * V pátek 2. července, když všechny návštěvy opustily 

Jablonec, jsem přišel domů opravdu vyčerpán. V pět odpoledne jsem usnul a 

vstával jsem až v sobotu navečer. Dosud jsem podobnou potřebu 

spánku nepoznal… 
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DO AMERIKY JSEM SE CHTĚL PODÍVAT OD STUDENTSKÝCH LET, navštívit 

New York a spatřit mrakodrapy, dotknout se Sochy svobody, symbolu 

svobodného světa. Byl to sen neskutečný, s postupující normalizací po roce 

1969 se zcela rozplynul a já jsem na něj úplně zapomněl. Při plném pracovním 

nasazení, během léta 1993, se mi ten sen vrátil. Zatímco záležitosti kolem 

haléřových mincí byly v roce 1993 vyřízeny a stačilo k tomu navštěvovat Německo a 

Rakousko, naprosto jiná situace byla u mincí třech nejnižších korunových nominálů. Ty 

ČNB nechala vyrábět za Atlantickým oceánem v Kanadě.  

ČNB V ČERVENCI 1993 oznámila, že pro rok 1994 chce s mincovnou uzavřít 

kontrakt na výrobu všech hliníkových nominálů v rozsahu 155 milionů kusů a zároveň 

že plánuje výrobu korunových nominálů v tomto objemu:  

 1 Kč - 52 milionů kusů,  

 2 Kč  - 30 milionů kusů, 

 5 Kč - 30 mil. kusů.  

Tyto mince se dosud razily v Royal Canadian Mint, 

Winnipeg a střížky vyráběla firma Sherritt Gordon Ltd., 

Fort Saskatchewan. Najednou se sen o cestě za oceán stal 

zcela reálný, museli jsme rychle navštívit oba kanadské 

výrobce. Představa, že mě čeká cesta na americký kontinent, 

byla úžasná, ale převažovaly velké obavy a nejistota. Mluví se 

tam anglicky a francouzsky. Němčina mi bude k ničemu. 

Hodit se mi ale budou odborné znalosti získané v německých 

mincovnách. A jednání o dodávkách střížků se u kanadského 

dodavatele asi také nebudou moc lišit. Jazykovou bariéru ale 

bez zdatného tlumočníka nelze překonat. Na scéně se objevili 

pánové Ladislav Smelík, který v Praze pomáhal Kanaďanům 

s realizací dodávek pro ČNB, a pan Horst, Holanďan a 

zástupce firmy Sherritt Gordon pro Evropu. Oba začali dle 

dispozic ČNB a potřeb ČM zajišťovat nutné záležitosti jak u 

výrobce střížků, tak i v mincovně ve Winnipegu a 

pochopitelně se chystali na cestu s námi. Víza, letenky a 

ubytování si vzal na starosti Ing. Otakar Havel, obchodní 

ředitel Jablonexu a člen představenstva akciové společnosti Bižuterie, do Kanady se s 

námi vydal předseda představenstva a generální ředitel Ing. Miroslav Jotov. Bylo 

rozhodnuto, že cesta bude využita také k návštěvě New Yorku, kde má Jablonex 

obchodní afilaci. Obchody s bižuterií byly v té době nosným programem naší akciové 

společnosti. Cesta se uskutečnila ve druhé polovině září 1993, bylo totiž nutné 

urychleně uzavřít smlouvy, aby mincovna mohla začít s ražbou ve 2. čtvrtletí 1994. * 

Poprvé jsem spatřil mrakodrapy. V Edmontonu, kde jsme byli po příletu 

ubytováni ve velmi pěkném hotelu, bylo všechno jiné než v Evropě. Ve firmě 

Sherritt Gordon nás očekával obchodní ředitel Alan Lee. Splňoval všechny mé 

představy o Kanaďanech. Vysoký, štíhlý, prošedivělý, opálený, 
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přátelský, se stálým úsměvem a patřičným sebevědomím úspěšného manažera. 

Blížila se mu šedesátka, přesto působil neobyčejně svěžím dojmem. * Sherritt 

byla obrovská firma specializovaná na výrobu hnojiv. Po areálu nás vozili autem, jinak 

by nám vůbec nezbyl čas na návštěvu provozu, kde se 

vyráběly střížky pro naše mince. Kromě ředitele Lee nás 

doprovázel pan Vydra, český emigrant z roku 1968. Bylo 

zřejmé, že rád vidí své krajany a svému zaměstnavateli 

může předvést, že češtinu nezapomněl a dokáže přispět k 

uzavření výhodného obchodu. Pro mě bylo velice 

příjemné, že nemusím čekat na překlad svých anglicky 

mluvících kolegů a panu Vydrovi mohu položit spoustu 

otázek, které se týkají technologie výroby střížků, hlavně 

pak hromadného galvanického pokovování niklem.  

MATERIÁL NICKEL BONDED STEEL, z něhož se měly 

korunové nominály razit, je moderní mincovní materiál, 

který se vyznačuje vysokým leskem a je velmi tvrdý. 

Razidla pro jeho ražbu vyžadují zvláštní povrchovou 

úpravu, jinak je jejich životnost poměrně malá. Druhý den 

jsme si vyhradili na obchodní záležitosti. Museli jsme 

připravit technické specifikace střížků a podmínky 

dodávek. Zásadní otázkou bylo expediční balení střížků, jejich uzavření do kovových 

sudů bylo pro nás nepřijatelné. Neuměli jsme s nimi v mincovně manipulovat. Pro nás 

museli použít odlišný systém přepravy v dřevěných bednách, které putovaly lodí do 

Hamburku v transportních velkých kontejnerech. Když jsme vyřešili hlavní logistické 

problémy, bylo už pozdě odpoledne a stále jsme se ještě nedostali k cenám. Starý lišák 

Lee věděl, že na nás musí dolehnout únava z časového posunu, nejednal s Evropany 

poprvé. K tomu jsme také dostali pořádný hlad. Vše začalo hrát proti nám, ale byl jsem 

rozhodnutý, že ze svých představ o cenách neslevím. V roce 1994 už mincovna musí 

začít vydělávat, aby mohla splácet své dluhy. Trvalo dlouho, než jsme se nakonec 

dohodli a obě strany byly spokojeny. Po podpisu smlouvy nás pan Lee pozval na večeři 

na svůj, pouhých 45 km vzdálený ranč. Už se stmívalo a pomyšlení, že hlad 

zaženeme nejdříve za hodinu, v nás velký optimismus nevyvolávalo. Ranč 

rodiny Lee byl obrovský. Jídelna s přijímacím pokojem svoji velikostí spíš 

připomínala firemní zasedačku než obývák v mém domku v Jablonci. Režii 

přípravy megastejku na venkovním grilu náš hostitel nedělal poprvé. Když 

jsme dostali na talíř flákotu, která vážila v syrovém stavu 1 500 gramů, zůstali 

jsme ohromeni. Nikdo z nás neměl šanci tento mamutí steak sníst. Bylo tam 

opravdu fajn. Popíjeli jsme vynikající červené francouzské víno a manželé Lee 

byli spokojení, jak na nás jejich pohoštění zapůsobilo… 

NÁSLEDNÁ NÁVŠTĚVA V ROYAL CANADIAN MINT VE WINNIPEGU již tak 

příjemná nebyla. Čekalo nás velmi složité jednání. Museli jsme nakoupit 

razicí nástroje pro všechny tři nominály a kanadská mincovna si nechtěla 
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připustit myšlenku, že zakázka pro ČNB pro ně skončila. Svojí krásnou novou 

mincovnou (viz foto) nás ředitel a jeho spolupracovníci ochotně provázeli, ale 

technologii výroby nástrojů si spíš chránili, než 

aby nás s ní blíže seznámili. S podobně 

chladným přijetím a neochotou pomoci se 

následně setkali i kolegové Vítek s Pazourem. 

Nabídnutá ruka ředitele Herese v Hamburku, to 

byl markantní rozdíl. Předložili jsme své 

požadavky ve formě počtu hotových mincí, které 

potřebujeme vyrazit v roce 1994. Oni nám pak 

dopočítali, kolik razicích kroužků a razidel averz 

se značkou béčko s korunkou a s letopočtem 

1994 a razidel reverz pro jednotlivé nominály 

budeme potřebovat. Byli to zdatní obchodníci. Razidla nám napočítali s velkou 

rezervou. Bohatě nám pro rok 1994 postačila, ale pro další rok už polovina z 

nich byla kvůli letopočtu 1994 nepoužitelná. Kroužků nám prodali tolik, že 

příštích 10 let jsme je ještě používali. Byly velice kvalitní, karbidová vložka 

uprostřed byla prakticky nezničitelná. O cenách razidel jsme k překvapení 

Kanaďanů nediskutovali. Byl jsem s ČNB předem domluven, že bude kanadské 

ceny střížků a razidel akceptovat. Rozhodně ceny razidel z Winnipegu ve 

srovnání s cenami z Hamburku byly vyšší, ale zase jsme z nich vyráběli 

podstatně dražší nominály. * Přátelské vazby mezi našimi mincovnami nikdy 

nevznikly. Byli zklamaní, že přišli o obchod s ČNB. Vztahy s výrobcem střížků se 

naopak trvale prohlubovaly. Jak ale ČNB zlepšovala svoji kontrolně analytickou 

činnost, zjišťovala, že se jednotlivé dodávky liší čistotou povrchové niklové vrstvy. 

Dlouho odborníci přes kvalitu od Sherrittu nechtěli přiznat závady v čistotě 

galvanických niklovacích lázní, které měly vyšší obsah železa, než připouštěla norma. 

Spory mezi ČNB a Sherrittem v oblasti kvality nebraly konce. Postupně do nich byla 

zatažena i ČM, takže počáteční přátelské vztahy, zvláště v době, kdy už byl Lee v 

důchodu, postupně ochabovaly a měnily se v protivné tahanice. Konec těmto 

nepříjemnostem učinilo rozhodnutí majitelů, kteří v roce 2002 výrobu střížků ve Fort 

Saskatchewanu ukončili a přešli na nejnovější technologii výroby nanovláken a 

televizních obrazovek. Novým dodavatelem střížků od roku 2003 se na základě 

mezinárodního tendru stal Royal Mint Llantrisant z Velké Británie. 

ČNB PŘI KONCIPOVÁNÍ NOVÉ MĚNOVÉ STRATEGIE zvolila systém, ve 

kterém se pro dvacetikoruny a padesátikoruny používaly mince i bankovky. 

Proč tomu tak bylo, nevím. Zřejmě zde svoji roli sehrála potřeba rychle získat 

značné množství oběživa a ověřit si vhodnost použitých materiálů s ohledem 

na jejich životnost v oběhu. Pro Českou mincovnu to byla příležitost. Mincovna 

měla již v roce 1994 jistotu, že začne s ražbou desetikorunové mince v počtu 20 milionů 

kusů. Po haléřových hliníkových mincích a mincích korunových z oceli s 

niklovou galvanizací přicházela desetikorunová mince z oceli, na kterou je za 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94456&x=846&y=570


   KRONIKA roku 2018                                                                                 34  

 

studena naválcován tenký plátek mědi. Vznikne tak plech sendvičového provedení, kde 

po obou stranách je patrná světle červená barva mědi a uprostřed se leskne proužek 

oceli. Mnohokrát jsme přímo u válcovacích stolic firmy Deutsche Nickel v Německu 

sledovali, s jakou přesností se nejdříve tvoří ocelový plech a následně se na jeho povrch 

z obou stran naválcuje slabá vrstva mědi. Jednalo se o unikátní technologii, na kterou 

byli technici ve výrobě právem pyšní. Technické specifikace střížků určovaly nejen 

normované složení oceli a mědi, ale velmi striktně stanovovaly jak sílu ocelového 

plechu, tak i měděných plátů. Třetím faktorem, který určoval kvalitu, byla galvanická 

vrstva mědi. Ta se na mincovní polotovar nanášela jako finální vrstva na již hotový tvar 

vyseknutého a rolírovaného střížku. Síla galvanické vrstvy byla normou stanovena 

zvlášť pro mincovní pole a zvlášť pro hranu. Jednotlivé fáze výroby se pečlivě 

kontrolovaly, aby finální produkt splňoval veškeré technické parametry, tj. průměr, sílu, 

hmotnost a tvrdost. Postupem 

času se začaly kontrolovat 

elektromagnetické vlastnosti 

jako klíčový faktor pro 

ověřování pravosti mincí v 

bankovních automatech. 

Desetikoruna už byl dostatečně 

vysoký nominál, aby se jej 

vyplatilo padělat. 

MINCE 10 KČ BYLA PRVNÍM NOMINÁLEM, u něhož se razící nástroje vyráběly 

pouze v mincovně. Výroba razidel a razících kroužků byla v roce 1994 na vysoké 

úrovni, razidla pro oběživo připravovali vlastní rytci a nástrojaři. Banka důsledně a 

často testovala jednotlivé fáze přípravy, od snímání sádrového modelu po vznik 

pracovního razidla. Měla na to plné právo, protože si smluvně vymínila, že veškerá 

razidla jsou jejich majetkem a mincovna je může pouze určeným způsobem používat. 

Mincovna se nově musela vypořádat se značným tokem materiálu. Zatímco 20 milionů 

kusů padesátihaléřových mincí váží 18 000 kg, stejné množství desetikorun má 

hmotnost 152 400 kg. Při těchto objemech materiálu bylo nutné mincovnu rozšířit o 

nové prostory pro skladování střížků a trezory na hotové mince. Zároveň jsme museli 

zvětšit prostory pro výrobu razidel a režimové pracoviště.  
ČNB TRVALE NAVYŠOVALA SVÉ POŽADAVKY. Mincovna v roce 1994 vyráběla 

celkem 155 milionů kusů a o rok později, v roce 1995, již 219 milionů kusů oběžných 

mincí sedmi nominálů od desetihaléřů až po desetikoruny. Rok 1995 se také stal rokem 

významné změny v obchodních vztazích s ČNB. Banka ocenila mimořádné úsilí a 

kvalitu práce nové mincovny tím, že uzavřela dlouhodobý kontrakt, který zaručoval 

mincovně zakázky na příštích pět let. O takovém privilegiu si manažeři v bižuterní 

výrobě mohli nechat jenom zdát. Tam znali svůj výrobní program na tři měsíce 

dopředu. Zakázkové krytí se po pádu východních socialistických trhů neustále 

ztenčovala a orientace na nová teritoria se nedařila. Pro rok 1997 uzavřela ČNB s 

Českou mincovnou smlouvu na výrobu oběžných mincí nominálu 20 Kč v objemu osm 

milionů kusů. Z hlediska materiálu se jedná o velmi náročnou výrobu. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94682&x=808&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94679&x=811&y=570


   KRONIKA roku 2018                                                                                 35  

 

Technické specifikace pro minci 20 Kč stanovují jako základ ocel, která je za studena 

plátovaná mosazí a následně je střížek pokoven mosazí. Mince musí být jasně 

zlatožlutá. Není třeba mít příliš hluboké znalosti chemie, 

abyste věděli, že čím je obsah zinku v galvanické vrstvě 

vyšší, tím je povrch mince světlejší nebo naopak. Odborníci 

vědí, jak tento materiál rychle podléhá korozi. Nalézt v 

oběhu jasně žlutou dvacetikorunu je takřka nemožné. ČNB 

přesto ze svých požadavků nehodlala ustoupit, a to se 

postupně stalo zdrojem velkých sporů mezi výrobcem 

střížků a ČNB. Manažeři kvality z Deutsche Nickel (DN) 

nechtěli ani slyšet námitky, že by nedodržovali parametry, 

které si s ČNB a ČM odsouhlasili. Obchodní jednání o 

cenách a termínech dodávek v té době ustoupily do pozadí. 

Barva mincí se stala hlavním předmětem 

dlouhodobých sporů, ve kterých nemůže být 

mincovna nikdy vítězem. Výrobce střížků mnohokrát 

naléhal, aby ČNB změnila technické specifikace, nebo 

se rozhodla pro úplně jiný materiál, který je snáze 

vyrobitelný a barevně stabilní. ČNB ale z hlediska 

zákonů o oběživu nemohla připustit, že by po ukončení platnosti papírové 

dvacetikoruny 31. 8. 2008 byly v oběhu dvacetikorunové mince s odlišnými 

parametry. Navíc se začaly objevovat zdařilé padělky dvacetikorun, které 

mincovní automaty nedokázaly rozlišit od pravých mincí. Tlak na kvalitu vůči 

výrobci střížků i vůči mincovně byl tedy logický.  
Na poslední nejvyšší nominál oběživa 50 Kč se v mincovně čekalo do roku 2008. Do té 

doby si ČNB bohatě vystačila se zásobami 35 milionů kusů, které si nechala vyrobit v 

Hamburku pro měnovou odluku. 

PADESÁTIKORUNOVÁ MINCE V ČESKÉ MINCOVNĚ vzbuzovala velké naděje, ale i 

značný respekt. Nelze se divit. Především je to mince velkých parametrů. Hmotnost 9,7 

gramů, průměr 27,50 milimetrů a síla na hraně 2,55 milimetrů. Navíc se jedná o 

bicolorovou minci složenou ze dvou částí. Vnější kruh má průměr 27,50 mm, jedná se o 

ocel plátovanou mědí a galvanicky pokovenou čistou mědí. Dá se říci, že je to totožný 

materiál jako mince 10 Kč. Vnitřní střed má průměr 17 mm, jedná se rovněž o 

plátovanou ocel mosazí. Je to obdobný materiál jako u mince 20 Kč. Obě části střížků 

této mince mají na styčných hranách speciální rýhování – zámek, který se v momentě 

ražby uzavře, a tak vzniká jednolitá dvoubarevná mince. Mince se musí razit na lisu, 

který má dvoje separátní podávání obou částí střížků do razícího kroužku. Takový lis si 

mincovna nemohla koupit pro jeho vysoké pořizovací náklady a nejisté využití 

zakázkami ČNB. Německý výrobce střížků nabídl jednoduché řešení. Obě části 

bicolorové mince nechá v mnichovské mincovně spojit při nízkém lisovacím tlaku, 

vznikne tak předlisovaný střížek, v němčině Gefiegteplätchen. Samozřejmě, že taková 

úprava něco stojí a dvojí transport střížků ještě před finální ražbou ke kvalitě 
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nepřidá. K tomu se ještě následně objevily stejné problémy jako u dvacetikoruny, kdy 

středová část padesátikorun občas neměla tu správně zlatožlutou barvu. Systém sporů o 

normovaný odstín připomínal svým průběhem již nacvičené tanečky jako u 

dvacetikorun. I přes tyto překážky jsme se do toho 

odhodlaně pustili. 

Na zakázku mince 50 Kč mincovna pokorně čekala 

plných 13 let od svého založení. Mimochodem, 13 je 

mé šťastné číslo. ČNB objednala 9,5 mil. kusů, aby 

doplnila své zásoby a zároveň se připravila na 

vyhlášení ukončení platnosti papírové 

padesátikoruny k 31. 3. 2011. 
Nejenže se pro ČM jednalo o dobrou zakázku, ale zároveň to bylo i věcí stavovské cti 

razit minci, která byla ihned po svém vzniku vyhlášena v 

roce 1993 NEJLEPŠÍ OBĚŽNOU MINCÍ NA SVĚTĚ. 

Mincovna ve zkoušce s padesátikorunou obstála na 

výbornou, což potvrdily objednávky pro rok 2009 v počtu 

36,7 mil. kusů a na rok 2010 17,2 mil kusů. Závěrem této 

kapitoly, která obsáhla celých 16 let výroby korunového 

oběživa pro ČNB, lze říci, že to bylo pro mincovnu období 

nejbouřlivějšího rozvoje. Zařadila se do rodiny evropských 

mincoven jako plnohodnotný partner a zdatný konkurent. 

VE SVÝCH VZPOMÍNKÁCH SE VRÁTÍM opět o mnoho let zpátky, do doby, když 

jsem v roce 1971 skládal státní zkoušku z ekonomiky na VŠE v Praze. Byla to 

doba pokračující politické normalizace a pro studenty z našeho kruhu obzvlášť 

složitá. První dva ročníky s námi na přednášky a na cvičení chodil velmi 

talentovaný student, náš kamarád Jan Palach. Více se k tomu nechci 

rozepisovat. Pamětníkům to stačí a nové generace se už více dočtou v 

učebnicích dějepisu. V době příprav na státnice nám vedoucí katedry, docent 

Choma, s vážnou tváří radil, abychom zapomněli, co jsme se učili v 1. a ve 2. 

ročníku o Šikově ekonomické reformě a že máme být opatrní, abychom neřekli 

něco, co se nemusí líbit přísedícím v komisi. Byli jsme z toho zmatení. Když už 

jsme ztratili ideály Pražského jara, nechtěli jsme ztratit šanci ukončit pět let 

studia. S napětím jsem šel na státnici a přál jsem si nějakou ekonomicky 

neutrální otázku, kde bych mohl uplatnit své znalosti a zároveň nemusel 

papouškovat myšlenky normalizátorů. Měl jsem štěstí. Vylosoval jsem si teorii 

cen. Cenová problematika byla mojí oblíbenou disciplínou… Vedoucím řídícím 

pracovníkem mincovny jsem se stal v době, kdy už jsem měl více než 20 let podnikové 

praxe. Dávno jsem pochopil, že cena výrobku je základem ekonomického úspěchu. 

Zjednodušeně řečeno ´co nejlépe nakoupit a co nejlépe prodat´. Hokynářské ´co 

nejlaciněji nakoupit a co nejdráž prodat´ v mincovní branži nefunguje. 

Otázka kvality, servisu, bezpečnosti, platebních podmínek, důvěry a 
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spokojenosti zákazníka, to jsou faktory, které když se nesprávně vyhodnotí, pak lze brzy 

očekávat špatné zprávy. Trh nezná slitování.  Ačkoli jsem jako manažer spoustu 

pravomocí delegoval na své podřízené, ceny vstupů a výstupů jsem dělal výhradně sám. 

Abych se nedopustil technických nebo technologických nepřesností, konzultoval jsem s 

odborníky různých specializací. Nad formální správností jsem se radil s ekonomkou 

mincovny Marií Zatřepálkovou. Určitě jsem nebyl výjimkou mezi manažery, kteří se 

podobnými pravidly při obchodní činnost řídili. Správnost svých teoretických úvah jsem 

si pravidelně potvrzoval při každoročních přípravách na smluvní jednání s dodavateli 

střížků a s naším hlavním odběratelem – ČNB. Ceny hotových mincí vyráběných pro 

ČNB se staly díky řediteli odboru peněžního oběhu Františku Vokatému doslova mojí 

novou sportovní disciplínou. František byl mým mimořádně fundovaným obchodním 

partnerem. Svým založením je to sportovec, v mládí provozoval lehkou atletiku, kterou 

si i po padesátce rád zkusil na sportovních hrách ČNB. Svůj smysl pro fair play ze 

sportu převáděl i do praktického života. Dalším jeho koníčkem jsou křížovky a 

hádanky, kde se vypracoval až na předsedu tohoto spolku v ČR. Ani já jsem v 

přátelských rozhovorech Františkovi neopomněl zdůraznit svého sportovního ducha, 

kterého jsem si v mládí pěstoval jako aktivní volejbalista, později jako rekreační tenista. 

Sport zmiňuji záměrně, neboť František mě po mnoho let pravidelně vyzýval „na 

souboj“ v přípravě cen oběžných mincí, které byly následně zakotveny ve smlouvách. 

Někdy se jednalo o smlouvy pouze jednoroční, jindy až pětileté. Tomu odpovídala 

hloubka přípravy a složitost jednání. * PRVNÍ CENOVÉ NÁVRHY MINCÍ jsem pro 

ČNB připravoval už v roce 1992, pomáhali mi ve vídeňské mincovně. Banka je 

akceptovala bez připomínek. Jednalo se o nejlacinější hliníkové nominály a bylo jich 

relativně málo. Banka je mohla navíc snadno porovnat s cenami z mincovny Hamburk, 

což byla řádově kvalita extraligy oproti mému okresnímu přeboru. Přípravě cen pro rok 

1994 a léta následující jsem musel věnovat mimořádnou pozornost. Měl jsem k 

dispozici ceny střížků od obou dodavatelů, mincovna byla stavebně dokončená, razidla 

byla částečně z vlastní produkce a byl stabilizován počet pracovníků ve výrobě. Když 

jsem provedl první pracovní nástřel cen, které pokrývaly náklady na střížky a 

leasingové splátky nových lisů, odpisy strojních zařízení a budov, náklady na razidla a 

splátky stavebního úvěru u Komerční banky, byla hotová jen první polovina práce. 

Složitá úloha mě čekala při stanovení nákladů na mzdy a odvody, rovněž jsem už pouze 

profesním citem dopočítal režie, do kterých jsem musel zakomponovat i nějaký zisk, 

aby si na sebe mincovna začala vydělávat. * ZÁKONY TRHU u cenové tvorby oběživa 

platily trochu zvláštně. Tržně se k nám chovali všichni dodavatelé, ale měli jsme jen 

jednoho odběratele, který vůči nám představoval státní zakázku. Jednalo se o 

modifikované tržní prostředí s nádechem monopolního postavení ze strany zadavatele. 

ČNB si byla dobře vědoma, že jsme pro ni postavili mincovnu bez koruny jejich 

podpory. Na druhou stranu měli k dispozici ceny konkurence, které nám oni, ani jejich 

prvotní dodavatelé, nikdy neprozradili. Mincovna s bankou proto jednala o cenách s 

velkými obavami. Moje žena na mě vždycky poznala, že se chystám na cenová 

jednání s ČNB. Z práce jsem domů chodil pozdě a unavený. Snažila se 

moji situaci převést na legraci, posílit mi sebevědomí a zvednout 
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náladu. Namítal jsem, že jednat s předsedou českých křížovkářů a hádankářů 

není vůbec jednoduché. Potřebuji v cenách ukrýt zisk, který nesmí být příliš 

vidět, což ale takový profesionální hádankář rychle uhodne a snadno odhalí. 

Můj oponent Ing. Vokatý byl rovněž velmi zodpovědně připraven. Ve sportovní 

terminologii „měl natrénováno“. Dopingové kontroly jsme se neobávali, musel 

jsem řídit podnikové auto a František alkoholu nikdy neholdoval. Výhodou 

mého soupeře bylo domácí prostředí. Na mé straně byla výhoda prvního podání. 

Předkládal jsem cenový návrh podpořený množstvím analýz a rozborových tabulek. O 

každém nominálu se jednalo zvlášť. Začínalo se u hliníkových haléřových mincí. Tam 

byla hlavní obava, aby se ceny neblížily nominální hodnotě mince. Na to byl František 

Vokatý mimořádně citlivý. Další nominály pečlivě zkoumal a trvalo dlouho, než jsem 

prokázal oprávněnost svého návrhu. Často jsme se přeli a dohadovali, když někomu 

chyběly argumenty, tak sportovně uznal, že právě teď dostal gól, ale utkání tím 

nekončilo. Nejvíce jsem si vážil toho, že naše jednání byla přísně věcná a nikdy 

nepřerostla v osobní spor. Když jsme je dovedli ke zdárnému konci, vždycky jsme si 

podali ruku a s úsměvem se rozešli. Takové formy jednání mohou vést jen vyrovnaní 

soupeři, kteří vědí, že jedním dnem život nekončí a že se budou setkávat dál a budou 

řešit nové situace. Františka Vokatého jsem si za jeho přístup nepřestal nikdy vážit. 

MÉ VZPOMÍNÁNÍ NA CENOVOU TVORBU BY NEBYLO ÚPLNÉ, kdybych se nezmínil 

o tendrech, kterými v průběhu let ČNB chtěla přimět mincovnu k racionálnějšímu 

způsobu tvorby cen oběžných mincí. Pro okolní zahraniční mincovny to bylo velké 

překvapení. Nebylo zvykem, aby centrální banky vyhlašovaly mezinárodní tendry na 

výrobu oběživa, když mají ve své zemi mincovnu. Ihned mi volali ředitelé mincoven, že 

je naše centrální banka oslovila. Nechápali, proč se ČNB ke své mincovně takto chová. 

Musel jsem jim vysvětlit, že my jsme privátní mincovna a ČNB k nám přistupuje pouze 

jako ke svému obchodnímu partnerovi. Vyšší národní zájmy zde nejsou a centrální 

banka v ČM nemá majetkovou účast, přestože jí byla nabízena. Ředitel peněžní sekce 

dr. Surga nám často říkal: „Banka k vám necítí a nemá žádné mateřské 

povinnosti.“ Zkrátka tržní konkurenční prostředí. Zahraničním účastníkům tendru bylo 

vysvětleno, že ČNB z principu nemá zájem změnit dodavatele oběživa, ale pouze 

vytváří tlak na ceny. Tendrové řízení a snaha získat státní zakázky přineslo do ČM 

novou kvalitu. Majitelé mincovny rychle pochopili, že bez zakázek ČNB by jejich nová 

investice ztratila smysl a cenovým přípravám pro tendrová řízení jsme museli dát 

absolutní prioritu. Výše ceny mincí byla hlavním kritériem pro úspěch v soutěži. Velké 

pochopení jsme našli u našich dodavatelů střížků, kteří se začali chovat velmi opatrně, 

aby spolu s námi neztratili solventního a náročného zákazníka. Po čase ČNB pravomoc 

uzavírání smluv s mincovnou vyčlenila z výhradní působnosti peněžní sekce a hlavní 

roli přisoudila sekci správní, která si na pomoc ještě přizvala sekci rozpočtovou. Ze 

sportovních klání s Františkem Vokatým se najednou stala nepříjemná úředničina, která 

nabrala formu státních zakázek se všemi náležitostmi. Uspět v těchto tendrech bylo mou 

bezvýhradnou povinností, kterou jsem naštěstí vždycky splnil. Pro mě osobně se tím 

mnoho změnilo. Jednání o cenách ztratila sportovního ducha, kdy se nevítězí, 

ale je nutné pouze uspět. 
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VZNIK ČESKÉ MĚNY V ROCE 1993 znamenal nové bankovky a oběžné mince, 

na které si lidé velice snadno zvykli. Jen 

sběratelé si uvědomili, že je nutné si 

uschovat staré československé drobné na 

památku, protože už se nikdy nebudou nově 

emitovat a všechny, které ČNB stáhne z 

oběhu, skončí v hutích a stanou se obecným 

kovem k průmyslovému využití. Uschovávat 

staré neplatné mince jako nějaký poklad 

má možná smysl pro generace, které je objeví tak nejdříve po 300 letech. To 

historici budou psát, že Československo bylo jen krátká dějinná epizoda dvou 

malých národů ve střední Evropě.  

HISTORICKÝ ODKAZ MINCÍ Z DRAHÝCH KOVŮ se naplňuje rychleji. Svou 

nominální hodnotu ztrácejí zcela výjimečně, spíš naopak. Ani jejich sběratelská hodnota 

nepodléhá zkáze. Navíc stříbrné mince jsou většinou malým uměleckým dílem, 

zpravidla portrétním, případně vyjadřují konkrétní historickou událost. ČNB se rozhodla 

emitovat pamětní stříbrné mince nominálu 200 Kč již v prosinci 1993, a to na počest 

prvního výročí schválení Ústavy České republiky. Vyhláškou z 1. 10. 1993, č. 261/1993 

Sb. byly stanoveny základní technické parametry: 

o tvar: kulatý, 

o kov: stříbro AgCu 900: 100 (plus – mínus 0,5 %), 

o průměr: 31,00 mm (plus – mínus 0,10 mm), 

o síla: 2,20 mm (plus – mínus 0,10 mm), 

o hmotnost: 13,00 g (plus – mínus 0,13 g), 

o hrana: běžná kvalita – vroubkovaná, 250 vroubků, špičková kvalita – hladká. 

Ve veřejné soutěži zvítězil návrh mladé výtvarnice Jitky Jelínkové z Jablonce. Jak 

symbolické. Nová jablonecká mincovna v té době dělala své první dětské krůčky a na 

ražbu ze stříbra nemohla ani pomyslet. Razidla na oběživo stále nakupovala v cizině a 

lis potřebné tonáže neměla k dispozici. ČNB nechala proto stříbrnou minci razit v 

Münze Österreich ve Vídni. V mincovně jsme se zatím pilně snažili zvládnout 

technologii výroby razidel pro haléřové nominály z hliníku a spřádali jsme plány. Jako 

jeden z hlavních úkolů pro rok 1994 jsme si stanovili zvládnout přípravné práce tak, 

abychom koncem roku byli schopni razit pamětní stříbrné mince. Chtěli jsme se co 

nejdříve v očích ČNB stát opravdovou mincovnou. Slovní spojení „ražebna mincí“, 
jak nás ještě počátkem roku 1994 ČNB nazývala, provokovalo k velké aktivitě. Věděli 

jsme, že oprávnění honosit se titulem mincovna znamená umět něco víc a ražba 

stříbrných peněz je opravdový Meisterstück. Centrální banka si rychle odzkoušela, 

jaká úskalí přináší ražba mincí v cizině. Nejprve ve Vídni, pak v Royal Mint 

Llantrisant ve Velké Británii a ve Státní mincovně v Kremnici. Nevím, jaké s 

jednotlivými výrobci učinila zkušenosti. Brzy ale bylo zřejmé, že by v Praze byli 

rádi, kdyby jejich pamětní ražby co nejdříve probíhaly v Jablonci. Moc 
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nás potěšilo, když ČNB vydala pokyn k přípravě na pamětní ražby. Ve spolupráci 

se svými nejbližšími spolupracovníky, Vítkem a Pazourem, jsem pro poradu vedení 

vyčíslil nutné investiční náklady k rozjezdu nové výroby. Fungující výroba oběživa byla 

dostatečným argumentem pro generálního ředitele Bižuterie, a. s., a jeho náměstky, a 

tak jsem bez výhrad nový projekt ve vedení firmy obhájil. Hlavní investicí byl nákup 

nového mincovního razicího lisu tonáže 360 tun od firmy Gräbener. Nepožadoval jsem 

peníze z rozpočtu společnosti, neboť Gerža z CAC Leasing Praha nový stroj rád 

zafinancoval. Kontaktovat W. Franka od Gräbenerů nebyl problém. Zkušenosti z 

nákupu mincovních lisů nás také opravňovaly ke zdravému optimismu, že vše dobře 

dopadne. Pouze jsem zdůrazňoval, že instalaci a oživení lisu přímo v provozu mincovny 

musí provádět jiný pracovník než ten, kterého si pamatují jablonecké lehké slečny z léta 

roku 1993. Tuto podmínku Frank s úsměvem a pochopením přislíbil. Dohodnutá cena 

lisu činila skoro 20 milionů korun. Druhou podmínkou pro úspěch nové ražby bylo 

zvládnutí výroby razidel. Razidla pro ražbu ve standardním provedení už si na začátku 

roku 1994 mincovna pro oběžné nominály uměla vyrábět. Problém byl u razidel pro 

špičkovou kvalitu, v mincovní hantýrce proof. Jedná se o kombinaci matu a 

zrcadlového lesku, který vznikne ražbou na mincovním poli. Vyrobit takové razidlo 

vyžaduje speciální technologické postupy, mnoho znalostí a zkušeností. Úplnou 

alchymií pak je galvanické nanášení vrstvy chromu na povrch razidla, bez níž nelze 

dosáhnout požadovaného lesku mincí. Hledat v tomto směru vlastní cestu by trvalo 

příliš dlouho a nás tlačil čas. Učili jsme se ve Vídni. Cestu jsme už měli prošlapanou a 

rakouská mincovna se k nám chovala velice vstřícně. Generální ředitel Berger a jeho 

zástupce Meyer v nové české mincovně rozpoznali budoucího velkého zákazníka. 

Věděli, že když naše nástrojaře naučí vyrábět proofová razidla a technikům prozradí, co 

všechno technologie výroby razidel vyžaduje, mají zajištěn odbyt polotovarů – 

stříbrných střížků na hodně let dopředu. My jsme do té doby netušili, že vídeňská 

mincovna patří k největším zpracovatelům monetárního stříbra a zlata na světě. ČNB je 

zároveň ujistila, že do budoucna u nich hodlá zpracovávat své zásoby drahých kovů na 

mincovní polotovary. SVÉ DOBRÉ VZTAHY S VÍDNÍ ČNB potvrdila také tím, že 

první dvě pamětní mince 200 Kč s motivem 1. výročí schválení Ústavy České republiky 

a 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke 

katedrále svatého Víta si nechala razit právě zde. Stříbro ČNB dodala ze svých rezerv. 

Nelze nevzpomenout, že za sekci peněžní ČNB jednal především dr. Jaroslav Moravec. 

Tento bankovní expert nás často do Vídně doprovázel a rád nám předával své bohaté 

znalosti. Byli jsme vnímavými žáky. Probíral jsem s ním nejen odbornou problematiku, 

ale stal se mým vděčným diskutérem v oblasti společenského života, který vždy 

Jaroslav vnímal v širších souvislostech. Kdy jsme si spolu začali tykat, si už 

nevzpomínám, ale postupně jsme se stali trvalými přáteli. INSTALACE NOVÉHO 

MEDAILOVÉHO RAZICÍHO LISU si v mincovně vyžádala nezbytné stavební úpravy. 

Bylo nutné vytvořit uzavřený prostor se speciálními filtry, které by zaručovaly čistotu 

vzduchu srovnatelnou s prostředím operačního sálu. Důvod byl prostý. Ražba 

hliníkových mincí zatěžuje okolní prostředí množstvím jemného prachu, což 

nejen zdravotně obtěžuje obsluhu lisu a tyto emise by znemožnily ražbu 
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proof. Potřebný zrcadlový lesk by nevznikl. Realizaci s velkým osobním nasazení 

připravoval Mirek Vítek. Vymínil si, že medailový lis bude mít oranžovou barvu, 

zatímco lisy mincovní jsou zelené. Úkoly Pepy Pazoura byly méně nápadné, ale o to 

důležitější. Výroba proofového razidla je mimořádně náročná. Zkoušely se nové písky 

pro matování razidel. Bylo nutné, aby rytci zvládli složitou techniku prořezávání jemné 

fólie na místech, která budou krýt lesklé chromované plochy při pískování. Všichni se 

rychle učili. Ani já jsem nezůstal stranou tohoto procesu. Mé úkoly však byly úplně 

jiné. Smluvní vztahy s dodavatelem medailového lisu představovaly obvyklé rituály. 

Technická problematika se řešila vždy věcně se smyslem pro cílené perfektní 

fungování. Cenové otázky naopak vyvolávaly patřičné emoce, ale jejich řešení vzniklé 

napětí následně uvolňovalo. Nikdo nebyl vítězem ani 

poraženým, takovým byl W. Frank obchodním virtuosem.  

Dohodnout s ČNB ceny za ražbu pamětních stříbrných 

mincí nebyl lehký úkol. Přípravě jednání s Ing. Vokatým 

jsem věnoval značnou pozornost. Na cenách pro ražbu ve 

standardním provedení, která se příliš neliší od oběžných 

mincí, jsme se snadno dohodli. Zásadní rozdíl však byl u 

ražeb ve špičkovém provedení – proof. S razidly se musí 

zacházet s mimořádnou opatrností a jejich vznik vyžaduje 

vykonání více jak čtyř desítek operací. Odlišná je i ražba. 

Do razicího kroužku v lisu se ručně zakládá pouze jeden 

střížek a razí se na několik úderů po sobě, zpravidla na tři a 

více, podle výšky reliéfu. Životnost razidla se počítá pouze 

na 100 dobrých mincí. Kontrola kvality ražby je mimořádná 

a vysoká zmetkovitost musí být zakalkulována předem do 

cen. Přesvědčit Františka Vokatého o všech těchto 

zvláštnostech a promítnout je do ceny stříbrné dvoustovky 

byl náročný úkol. Jako vždy jsme se nakonec dohodli. 

STŘÍBRNÉ PAMĚTNÍ MINCE (na snímcích) - Banka 

rozhodla, že první stříbrnou pamětní mincí, kterou ČM razí, 

bude Ochrana a tvorba životního prostředí. Autorem 

sádrového modelu je akademický sochař Ladislav Kozák. 

Den emise byl stanoven na 30. 11. 1994. Pro ČM to byla 

velká výzva. Výsledkem experimentů a především zásluhou 

rytců v čele s Ivanem Emanem se koncem září v mincovně 

zrodily první odražky. Byli jsme nadšeni. Ražby v 

provedení standard i proof. byly opravdu zdařilé. ČNB je 

bez výhrad schválila a dala písemný souhlas k zahájení 

hromadné výroby v obou kvalitách. Celkem bylo u této 

pamětní mince vyraženo 20 541 kusů v běžné kvalitě a 1 

997 kusů ve špičkové kvalitě. Mimořádný zájem sběratelů, 

kteří tuto ražbu rychle vykoupili, svědčí o tom, že se jedná 

o opravdový unikát. 
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VE SVÝCH VZPOMÍNKÁCH SE MUSÍM VRÁTIT O VÍCE NEŽ 60 LET ZPÁTKY, 

kdy jsem se vždycky v květnu setkával se svojí tetou. Ta k nám z Prahy 

přijížděla na vesnickou pouť. Můj děda i babička z otcovy strany pocházeli 

každý z deseti dětí, a tak měl otec velké množství strýců a tet a ještě více 

bratranců a sestřenic. Všichni cítili rodovou povinnost alespoň jednou v roce k 

nám přijet. V příbuzenstvu se vyznal jen můj otec, oni ti lidé byli v principu 

hodně podobní. Žili většinou v okolních vesnicích a živili se jako zemědělci. 

Jedna otcova sestřenice byla výjimkou. Jmenovala se Zdeňka, byla švadlenou, 

neměla děti a nikdy se nevdala. Hlavním zdrojem jejího příjmu bylo vykládání 

budoucnosti z karet pro pražskou smetánku. Byla tajemná, měla nádherné 

velké tmavé oči a sametový hlas, ve kterém každé slovo znělo jako z jiného 

světa. Příbuzenstvu z karet vykládala a všichni tomu věřili, zda se to splnilo, 

nevím. Mně, jako sedmiletému uličníkovi, předpověděla, že jednou budu 

cestovat po světě a budu poznávat cizí země. Všichni jsme se tomu smáli, jenom 

ona mě s lehkým úsměvem kárala, že karty nelžou. V době vysokoškolských 

studií jsem svoji záhadnou tetu na pokyn rodičů občas navštěvoval. Karty mi 

už nevykládala. Když jsem se chystal na promoci, 3. července 1971, nebylo 

pochyb, že musím pozvat i ji. Po slavnostním převzetí vysokoškolského diplomu 

se ke mně nenápadně přitočila. Byla celá v černém a vypadala jako z jiné doby. 

Dala mi na památku malou krabičku a popřála mi všechno dobré. Poděkovala 

za pozvání a nenápadně zmizela s tím, že se na společný oběd necítí dostatečně 

zdráva. Jaké bylo mé překvapení, když jsem otevřel drobnou papírovou etuji a 

v ní se objevilo něco žlutého a lesklého. Byl to 

zlatý jednodukát z roku 1929, ražený k 

1000. výročí smrti knížete Václava. Poprvé 

jsem držel v ruce zlatý peníz. Jakou má 

hodnotu, jsem nevěděl, ale cítil jsem, že 

symbolika, kterou mi chtěla teta sdělit, bude 

silná. Ona možná v kartách něco opravdu 

viděla, ale neřekla… Jak magicky na mě zapůsobil zlatý jednodukát, tak podobně silně 

na mě zapůsobila zpráva dr. Surgy na začátku roku 1995, kdy mi sdělil, že ČNB 

uvažuje ještě v tomto roce emitovat sérii pamětních zlatých mincí. Ražba zlatých peněz 

představovala ražbu vysokých peněžních hodnot. V té době byl na bankovkách nejvyšší 

nominál 1 000 Kč. Najednou se objevily hodnoty o několik řádů vyšší: 1 000 Kč, 2 500 

Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Bylo jasné, že v mincovně bude nutné zpracovat a ochránit 

velké množství zlata. Dříve, než k nám banka začala dodávat potřebné zlaté střížky, mě 

navštívil dr. Račák z ČNB se dvěma dalšími lidmi od policie. Důrazně mě informovali o 

nebezpečích, která mohou mincovně hrozit, kdyby se někdo dozvěděl, jak velké 

množství zlata zde bude v trezorech uloženo. Předběžně jsme propočítali, že na ražbu 

bude potřeba asi 80 kg zlata s rezervou na případnou zmetkovitost.  
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V nominálním vyjádření zakázka představovala hodnotu 22 miliony Kč. Byly to tak 

velké částky, že by mohlo být zajímavé přepadnout mincovnu nejen pro zločince z 

českého podsvětí, ale mohli by přijet i ostří hoši ze zahraničí. Byl to zcela jasný rozkaz. 

Chystané záměry nebudeme zveřejňovat a publikaci necháme na tiskovém odboru ČNB. 

Centrální banka vyhláškou ze dne 7. 7. 1995 č. 156/1995 Sb. vydala technické 

parametry jednotlivých mincí. Uvedu z nich jen některé základní: 

NOMINÁL 

(KČ) 

PRŮMĚR 

(MM) 

SÍLA 

(MM) 

HMOTNOST 

(G) 

NÁKLAD 

(KS) 

1 000 16,00 1,10 3,111 2 000 

2 500 22,00 1,45 7,777 2 000 

5 000 28,00 1,75 15,553 1 000 

10 000 34,00 2,30 31,107 1 000 

MINCE BUDOU RAŽENY ZE ZLATA NEJVYŠŠÍ RYZOSTI – 24 KARÁTŮ. Ryzost 

garantuje Münze Österreich svým technickým certifikátem. Pro nás bylo výhodou, že 

jsme byli ujištěni Českým puncovním úřadem, že Česká republika a Rakousko 

vzájemně uznávají chemické analýzy uvedené v technickém certifikátu. Nebylo proto 

potřeba dodatečně dokazovat ryzost dodaných střížků.  Pro první emisi zlatých českých 

pamětních mincí ČNB rozhodla, že se budou razit v provedení standard, což znamená 

pro mincovnu výrobu razidel s jemně matovaným povrchem. Hrana mincí byla 

předepsána ve vroubkované formě, od 130 vroubků u mince 1 000 Kč až po 275 

vroubků u nominálu 10 000 Kč. Střížky byly dodány v kvalitě „kugelpoliert“, které se u 

stříbrných mincí používají pouze pro ražby proof. Ústředním motivem historicky 

prvních českých zlatých mincí byl název Koruna česká, kde pro jednotlivé nominály 

byla zvolena tato symbolika: 

 1 000 Kč – třídukát slezských stavů z roku 1621 

 2 500 Kč – tolar moravských stavů z roku 1620 

 5 000 Kč – malý groš Rudolfa II. z roku 1587 

 10 000 Kč – pražský groš 

Pro vytvoření sádrových modelů vybrala výtvarná komise ČNB akademického sochaře 

Jiřího Harcubu pro minci 10 000 Kč a pro ostatní pak akademického sochaře Vladimíra 

Oppla. Mincovna měla jedinečnou příležitost při složitých reliéfech jednotlivých mincí 

nechat vyniknout rytecký kumšt svých zkušených řemeslníků. Na ryteckých úpravách 

razidel se podíleli Zbyněk Vrkoslav, Ivan Eman, Lubomír Lietava a Jaroslav Hrách. Dr. 

Surga pravidelně kontroloval postup ryteckých úprav a trval na dokonalém výtvarném 

zpracování zlatých mincí. U ražeb v provedení standard je ostrost linií i těch 

nejjemnějších detailů velmi zřetelná. Bylo zřejmé, že všichni 
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zainteresovaní, jak z banky, tak i z mincovny, si byli vědomi, že se jedná o něco 

výjimečného a píše se nová historie. Vážnost situace jsme si uvědomili o to více, 

když ČNB rozhodla, že zlaté mince budou emitovány k datu 4. října 1995 a 

zároveň bude k 1. říjnu 1995 vyhlášena plná konvertibilita české koruny. 

Zatímco se ve výrobních provozech pilně pracovalo na razidlech a zkoušely se první 

odražky, já jsem měl úplně jiné starosti. Stanovit ceny ražeb pro čtyři zlaté mince, které 

vycházejí z hmotnostních dílů jedné troyské unce, nebyl zas takový problém. Ředitel 

sekce guvernéra, Roman Leszczynski, a ředitel tiskového odboru, Martin Švehla, mě 

vyzvali, abych se dostavil do Prahy. Potřebovali projednat přípravu emise zlatých 

mincí. Ze setkání s oběma pány mně bylo rychle jasné, že banka nechce na slavnostní 

okamžik vynaložit peníze na pohoštění, protože jejich rozpočet s tím předem nepočítal, 

a že jsou pod určitými vnějšími tlaky. Dobře jsem věděl, co chtějí a jak věci zařídit ke 

vzájemné spokojenosti. Slavnostní emise v Nosticově paláci na Malé Straně byla 

velkolepá. Guvernér Josef Tošovský zde přivítal prezidenta Václava Havla, členy vlády 

a spoustu dalších hostů. Měl jsem tu čest, abych se zde poprvé setkal i s kardinálem 

Miroslavem Vlkem, který kdysi pracoval v archivu ČNB. Živě se zajímal o naši 

mincovnu a naše setkání nemělo být tím posledním. 

Pohoštění v podobě honosného rautu mincovna svěřila 

šéfkuchaři Jindříškovi, kterého banka znala ze slavnostního 

otevření mincovny před dvěma lety. Byl to kulinářský 

koncert pojizerského mistra. FOTO: Zlatá pamětní mince 

EMISE ČESKÁ KORUNA VE ZLATĚ nebyla významnou 

událostí jen pro banku a pro mincovnu, ale oslovila i 

sběratelskou veřejnost. Bylo šest let po revoluci a ve 

společnosti se formovaly nové skupiny bohatých a slušně 

situovaných lidí, kteří spatřovali ve zlatých mincích 

zajímavou investiční příležitost. Brzy bylo zřejmé, že 

limitovaný náklad bude rychle rozebrán. Mincovna se 

věnovala především výrobě spojené s dodávkami oběživa a 

pamětním mincím. Vlastní obchodní oddělení ještě neměla. 

Bylo však třeba nakupovat pamětní mince od ČNB a začít 

je prodávat nově se tvořícímu zákaznickému trhu. Pro tyto 

začátky jsem z bižuterního obchodu vyčlenil Hanu 

Holanovou, která ve spolupráci s mojí asistentkou Annou 

Čapkovou začala s mincemi obchodovat. Největší zájem u 

prvních zlatých mincí byl o sadu všech čtyř nominálů. K 

dispozici bylo pouze 100 kompletů. Ostatní mince se 

prodávaly jednotlivě, a kdo si nepospíšil, tak neměl šanci 

všechny čtyři zlatky koupit. Banka se k mincovně 

zachovala velkoryse a přislíbila pro nás rezervovat 25 sad. 

Nejdříve jsem o této investiční možnosti informoval 

představenstvo a vrcholový management 

Bižuterie, a. s. Sestavil jsem pořadník zájemců a 
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s generálním ředitelem jsem jej projednal. Číslo 25 bylo během krátké chvíle naplněno 

konkrétními jmény. Zlato se v roce 1995 obchodovalo za 400 USD/Oz. Cena kovu 

všech čtyř mincí představovala hodnotu necelých 20 000 Kč a téměř se rovnala součtu 

nominálů. I já jsem jednu sadu získal a znovu jsem si vzpomněl na tajemné 

předpovědi své pražské tety. K jejímu dukátu jsem připojil ty novodobé, na 

jejichž vzniku jsem se nemalou měrou podílel.  

ZVLÁDNUTÍ RAŽEB OBĚŽIVA, PAMĚTNÍCH STŘÍBRNÝCH A ZLATÝCH MINCÍ 

na konci roku 1995 dávalo mincovně velké perspektivy. Navíc šikovně stanovené ceny 

přinášely výrazné ekonomické efekty. Mincovně se v letech 1994–1998 opravdu dařilo. 

Někdo by řekl, že po takové prudké horečce musí zákonitě přijít vychladnutí. Naštěstí 

nepřišlo. Mincovna už všechno uměla a proof. ražby zvládala na výbornou. ČNB svoji 

spokojenost projevila tím, že koncem roku 1995 s Bižuterií Českou Mincovnou, a. s., 

jak majitelé svoji firmu nechali nově přejmenovat, uzavřela pětiletou smlouvu na 

výrobu oběživa. Smlouvy na ražbu pamětních mincí byly jednoleté, ale nebylo pochyb, 

že banka i v této oblasti má zájem o víceleté obchodní vztahy. Svoji důvěru potvrdila, 

když pořizování střížků z drahých kovů ve Vídni přesunula do pravomoci mincovny. 

Nebylo pochyb, že jsme se stali pro Vídeň mimořádně zajímavými zákazníky, naše 

objednávky se meziročně trvale navyšovaly. Výměna zkušeností mezi odbornými 

technickými pracovníky se stala běžnou praxí a obchodní návštěvy mezi oběma 

mincovnami probíhaly permanentně. Česká mincovna začala konečně hledat vlastní 

cestu, kterou by se nějak odlišovala od státních mincoven okolních zemí. Přispěla k 

tomu náhoda. V Praze jsem se setkal s velmi zajímavým člověkem, Tomášem 

Těthalem. Představil se mi sebevědomý manažer kolem čtyřicítky, který na 

sebe ochotně prozradil, že studoval jadernou fyziku v Sovětském svazu, a má 

know-how na technologie, které se v Čechách běžně nevyskytují. Zdůraznil, že v 

areálu jaderného centra v Řeži u Prahy sídlí jejich firma, která umí vyrábět 

různé druhy hologramů. Na Českou mincovnu, jako slibně se rozvíjející firmu, 

ho upozornil ředitel Státní tiskárny cenin Richard Bulíček. Hologram se při 

výrobě cenin začal využívat jako nový ochranný prvek. Když může výrobce 

papírových bankovek využívat hologram, tak proč ne také mincovna. 
Spojení Těthal a Vízek slibovalo nové možnosti. Moje první návštěva v provozovně v 

Řeži ve mně vyvolala smíšené pocity. Překvapilo mě, že základním jazykem je zde 

ruština. Mozkem nových technologií byl pan Jermolájev. Mluvil obstojně česky a 

vypadal jako opravdový ruský vědec. Působil seriózně a udělal na mě dobrý dojem. 

Používal odborné termíny, kterým jsem moc nerozuměl, přestože ruštinu ovládám. 

Přirozený instinkt mi velel mít se na pozoru, protože jadernou fyziku v Rusku 

nestudovali obyčejní hoši z ulice. Lákalo mě ale něco nového, co jsem v evropských 

mincovnách dosud neviděl, a bylo to silnější než moje opatrnost. Navíc jsem si říkal, že 

Richard Bulíček by se jen tak s někým do obchodování nedal. Tisk bankovek je pod 

bedlivým dohledem nejen ČNB, ale i speciálních útvarů tajných služeb. Tito pánové 

mají své možnosti, jak výrobu českých peněz ochránit před vlivy 

nežádoucích osob. Následná návštěva lidí z firmy Czech Holography v 
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mincovně prověřila možnosti naší vzájemné spolupráce. Do hry ještě vstoupil pan 

Houha, který měl v Řeži na starosti technickou stránku výroby. Svým chováním, 

vyjadřováním a přístupem k řešení problémů na nás působil ze všech holografistů 

nejlépe. První dojem nezklamal. Rádi jsme s ním spolupracovali. Začali jsme společně 

hledat možnosti, jak hologram využít pro výrobu mincí, případně medailí. Bylo to velké 

pokušení pro Mirka Vítka i Pepu Pazoura vyvíjet něco naprosto nového a překročit 

hranice běžné mincovní výroby. Nechtěl jsem připustit myšlenku, že by se hologram 

lepil na mincovní plochu. Mincovní výroba je založena na principu ražby. Houha s 

Pazourem se pustili do společného vývoje. Moc jsem si od tohoto spojení dvou chytrých 

a šikovných techniků sliboval. Zásadní jednání se odehrávala v mé kanceláři a vždy 

jsme veškeré kroky pečlivě zapisovali, abychom neztratili ani jeden nový poznatek. 

Během půl roku, za notného přispění pana Jermolájeva, se zrodil první silný niklový 

plech s holografickým obrazem, který by se dal použít jako razník. Technologie se 

neustále zdokonalovala a zkoušely se různé povrchové úpravy střížků, které by 

dostatečně zřetelně odrážely a prosvěcovaly holografickou ražbu. Koncem roku 1998 už 

ražené hologramy měly potřebnou kvalitu, která snesla i přísná kritéria ČNB. 

Mincovníci a holografisti úspěšně ukončili společný vývoj. Malé série medailí s 

hologramem byly zdařilé a začaly se používat pro komerční účely jako reklamní žetony. 

ČNB V TÉ DOBĚ HLEDALA NĚJAKÝ ORIGINÁLNÍ NÁPAD, kterým by trvale 

připomínala příchod magického roku 2000. Ve výtvarné soutěži odborná bankovní 

komise vybrala k realizaci návrh mladého umělce Otakara Duška. Do celkové koncepce 

nové pamětní stříbrné mince s nominálem 2 000 tento avantgardní výtvarník 

zakomponoval hologram na zlaté inleji. Ta měla být vsazena do raženého mincovního 

pole a vytvořit tak úplně nové spojení stříbra a zlata v jedné minci.  Centrální banka ve 

své vyhlášce z 22. 10. 1999, č. 241/1999 Sb., vyhlásila technické parametry nové 

pamětní mince 2000 Kč takto: 

 kov Ag 999, inlej Au 999,9 

 průměr 40,00 mm, zlatá vložka 16,00 mm 

 hmotnost 34,214 g, inlej 3,111 g 

 hrana hladká s vlisem – ČNB Ag 0,999, 31,103 g, ČNB Au 999,9, 3,111 g. 

ČNB rozhodla, že se budou razit dvě varianty ve špičkové kvalitě v celkovém počtu 

dvacet tisíc kusů. Den emise byl stanoven na 1. 12. 1999. Náročnější úkol mincovna od 

ČNB ještě nedostala. Připravili jsme cenu ražby mince včetně hologramu a banka ji po 

mnoha jednáních akceptovala. Zadavatelé z banky chtěli mít především jistotu, že vývoj 

nové technologie zlaté inleje s raženým hologramem bude dostatečně kvalitní a ukáže 

světu, jak mincovní mistři z Jablonce za sedm let své existence vyrostli. Experti z 

holografické firmy velice intenzivně hledali a zkoušeli mnoho různých konstrukcí 

hologramu a ověřovali, jak co nejvíce prodloužit životnost niklového razníku s 

holografickým záznamem. K výrobě požadovaných 20 000 kusů bylo potřeba vytvořit v 

galvanických lázních obrovské množství plechů. Z nich pak mincovna na vlastním 

speciálně konstruovaném vysekávacím zařízení připravovala razníky. Dlouho se hledal 

potřebný tlak, kdy razník obtiskne svůj obraz do zlata a vznikne alespoň pět až sedm 

dobrých inlejí. Zkoušel se i nový materiál, pomocí kterého by se inlej 
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zafixovala do předem vyražené misky ve stříbrné proofové ražbě. Zmetkovitost u ražeb 

stříbrného nosiče byla značná. Na mincovním poli bylo příliš mnoho lesklých ploch bez 

reliéfu. Každá nečistota stříbra, zejména drobné tmavé tečky a světlé flíčky byly po 

ražbě často patrné. Zkompletovat 20 000 mincí, které budou vyhovovat přísné kontrole 

ČNB, byl nesplnitelný úkol. Celá mincovna byla trvale ve dvou směnách na nohou. 

Razit hologram v noci při umělém osvětlení nebylo možné. Obsluha lisu nedokázala 

rozeznat, zda je hologram kvalitní, nebo má v sobě díry, které holografický efekt 

narušují. Smířili jsme se s faktem, že do 1. 12. 1999 nejsme schopni všechny mince k 

uvítání roku 2000 vyrazit. Nakonec se banka spokojila s tím, že jsme v daném termínu 

vyrobili 14 000 kusů ve variantě matové a 3 000 kusů s převahou zrcadlového lesku. 

Unikátní mince o nominálu 2 000 Kč vzbudila velkou pozornost. Byli jsme právem 

hrdí, že jsme jako první na světě vyrobili něco tak technicky náročného. Hologram byl 

obdivován, ale sochařské ražené dílo z mince příliš nevyzařovalo. Skutečně to byla sice 

výtvarně zajímavá kompozice, ale z hlediska ražeb nevýrazná mince. Třetí tisíciletí 

jsme překvapili, ale s tím druhým, kde ražený reliéf byl doveden k dokonalosti, jsme se 

moc důstojně nerozloučili. Brzy jsme zjistili, že půl roku před námi použili na minci 

hologram v kanadské mincovně v Ottavě. Radost nám to ale nezkazilo, i druhé místo na 

světě je krásné. Počáteční rozpaky sběratelů brzy vystřídala velká sháňka. Varianta s 

převážně zrcadlovým mincovním polem byla rychle vyprodána a během roku 2000 se 

už obtížně dala koupit i ta druhá. Zájem o využití raženého hologramu už 

centrální banka více neprojevila. Mincovna brzy poznala, že cesta, kterou se s 

Czech Holography vydala, nemá budoucnost. Podařilo se nám společné know-

how prodat mincovně ve Varšavě, která polskou národní banku přesvědčila o 

zajímavosti použití hologramu na pamětní mince. Byla to poslední spolupráce 

s pány Těthalem a Houhou. Oni 

začali hledat nové směry 

podnikání v ochranných 

prvcích. My jsme se poučeni 

pokorně vrátili k tradičním 

formám ražeb a na cesty, které 

jsme již léta intenzívně 

prošlapávali. 

  PAMĚTNÍ MINCE S HOLOGRAMEM, nominál 2 000 Kč, averz a reverz 

VĚTŠINA LIDÍ SI POD POJMEM MEDAILE představí kus barevného kovu kulatého 

tvaru zavěšený na stuze, který úspěšnému sportovci na stupních vítězů předává 

zasloužilý funkcionář. Medaile, než si ji šťastný sportovec urovná na své hrudi, vzniká 

ale hodně složitě. Mezinárodní sportovní akce mají pro tvorbu sportovních medailí 

přísná pravidla a organizátoři neradi připouštějí, aby je razil někdo jiný, než určí tvrdá 

sportovní lobby. V roce 2004, kdy se v Praze konalo Mistrovství světa v ledním hokeji, 

jsem měl možnost se s těmito mezinárodními praktikami seznámit.  Mincovna v té době 

již několik let razila pro Český hokejový svaz sportovní medaile. Každoročně 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95765&x=640&y=640
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95766&x=640&y=640
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jsme pro ně dodávali sady pro vítěze všech ligových kategorií, počínaje extraligou mužů 

až po dorostence. Nebylo proto divu, že jsem generálního sekretáře svazu Jindřicha 

Micku již v roce 2003 požádal o spolupráci ve vazbě na chystaný světový šampionát. 

Vysvětlil mi, že se jedná o velice komplikovanou záležitost, kterou v rukou 

pevně třímá Světová hokejová federace IIHF se sídlem v Ženevě a ta má svého 

dvorního dodavatele medailí. Kompetence Českého svazu ledního hokeje 

(ČSLH) jsou v této věci prakticky nulové. Pokud chce mincovna tyto medaile 

vyrábět, musí své zástupce vyslat do Ženevy. Nechtěli jsme tuto mimořádnou 

příležitost jen tak vzdát. V mládí jsem na vesnické úrovni hokej hrál a hokej, to 

je i kus národní hrdosti každého Čecha. Úspěch z Nagana z roku 1998 byl ještě 

dostatečně živý, a tak jsme zájem o ražbu medailí pro mistrovství světa v Praze 

vzali mimořádně vážně. Na výtvarné návrhy medailí se sportovní tematikou 

jsme měli mladého talentovaného profesora z jablonecké umělecké školy Petra 

Horáka. Když jsem mu předal tiskoviny s logem IIHF a s logem Mistrovství 

světa 2004, vypracoval mnoho kresebných návrhů budoucích medailí. Ty byly 

prostřednictvím Ing. Micky zaslány do Ženevy zároveň s dopisem předsedy 

svazu Karela Guta. Dopis obsahoval přání pořadatelů v Praze, aby IIHF učinila 

výjimku a dodávku sportovních medailí si objednala v České mincovně. 

PO DESETI LETECH FUNGOVÁNÍ byla výrobní technika a technologie naší mincovny 

na evropské špičkové úrovni. Rovněž se úspěšně rozvíjela i obchodní činnost. Tu od 

jara 2003 zdatně vedl Libor Křapka. V hokejové terminologii řečeno to byl můj 

odchovanec, který patřil do základní sestavy našeho týmu. Tento zdravě ambiciózní a 

dobře jazykově vybavený mladý muž se postupně stával mým klíčovým 

spolupracovníkem a řešil se mnou ty nejsložitější obchodní případy. Byli jsme 

rozhodnuti, že musíme vyhrát. V Ženevě měl pořizování medailí ve své kompetenci 

zástupce finského svazu Raimo Lainonen. Kresebné návrhy medailí se mu líbily, a tak 

neváhal a zaslal nám v létě 2003 technické parametry medailí. Musely mít průměr 

minimálně 50 mm, aby se na mohutných hrudích hokejistů dostatečně vyjímaly. 

Zároveň si stanovil výrobní cenu ve švýcarských francích, kterou nesmíme překročit. 

Tímto postupem nás značně zaskočil, neboť jsme předpokládali, že budeme mít z této 

zakázky velkou reklamu a alespoň nějaký profit. Jeho cenový návrh naši představu 

vůbec nesplňoval. Pokrýval sotva výrobní náklady na zhotovení razidel včetně 

sádrového modelu, který jsme museli Petru Horákovi zaplatit. Nechápali jsme, který 

výrobce ve Švýcarsku může být tak laciný. Určitě to nebyla státní mincovna v Bernu, ta 

se výrobou medailí vůbec nezabývá, věnuje se výhradně ražbě peněz. Po čilé 

korespondenci jsme se konečně koncem srpna 2003 s Raimo Lainonenem v Praze 

potkali. S Liborem Křapkou jsme na jednání šli s jasným předsevzetím, musíme uzavřít 

smlouvu, která bude pro mincovnu představovat další mezinárodní úspěch. Český trh se 

sportovními medailemi jsme již několik let ovládali a představitelé fotbalového, 

basketbalového a hokejového svazu byli našimi stálými obchodními partnery. Museli 

jsme přesvědčit i pana Lainonena. Tento vysoký, urostlý, blonďatý, 

modrooký finský manažer byl mimořádně zdatný obchodník. Libor Křapka 
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mu představil naše vzorky ražeb medailí, já jsem mu věnoval sadu oběžných mincí 

České republiky, která měla na přebalu fotografie s motivem Nagano 1998. Byl to 

argument silnější, než jsme očekávali. Raimo Lainonen byl spokojen a smlouvu s námi 

podepsal. Přání českých fanoušků se však nenaplnilo a medaile vyrobené v Jablonci si 

naši hoši na krk nepověsili. Skončili na nepopulárním 5. místě. 

SPOLUPRÁCE S ČESKÝM OLYMPIJSKÝM VÝBOREM - Jinou kapitolou medailí se 

sportovní tematikou se staly medaile, 

které mincovna začala razit ve 

spolupráci s Českým olympijským 

výborem (ČOV). ČOV navázal úzkou 

spolupráci s ČNB, která ve svém 

počátku české olympijské hnutí 

finančně podporovala. Ekonomický 

ředitel ČOV Jiří Kynos, bývalý 

vynikající sprinter, měl pro naši 

medailovou tvorbu zvláštní slabost. Na 

jeho krku mnohokrát zacinkaly medaile z domácích i mezinárodních soutěží. Sláva ze 

světových běžeckých oválů mu nezamotala hlavu a jako sportovec a voják neztratil 

kontakt s běžnou realitou života, navíc měl mimořádný cit pro výtvarné umění. Nízký 

reliéf medailí ve kvalitě proof ho zvlášť zaujal. Spolu s dr. Surgou z ČNB přišel Jiří 

Kynos s myšlenkou vyrobit pro ČOV pamětní medaili jako drobný dárek, který bude 

určen pro prezentaci ČOV na letní olympiádě v Atlantě 1996. Sádrové modely si nechal 

vytvořit u ak. soch. Ladislava Kozáka. Rukopis ČNB na této medaili byl patrný, neboť 

měla shodné technické parametry s pamětní mincí nominálu 200 Kč. Medaile od mistra 

Kozáka vzbudila v Atlantě velkou pozornost, všichni byli překvapeni vysokou kvalitou 

ražby i hodnotou výtvarného námětu. Když se po dvou letech chystala již zmíněná 

zimní olympiáda v japonském Naganu, nebylo pochyb, že se výborný nápad s 

pamětními medailemi bude opakovat. Přípravě jsme s Jiřím Kynosem věnovali zvláštní 

péči. Hokejový turnaj určitě vejde do historie zimních her. Nikdo z nás netušil, že se 

začne psát také nová historie českého hokeje. Postup byl podobný jako u Atlanty. 

Výtvarný návrh připravil mistr Kozák. Na medaili bylo logo olympiády – stylizovaný 

květ s nápisem Nagano 1998 včetně olympijských kruhů. Na rubové straně nápis Český 

olympijský výbor, lev a kruhy. Mincovna přišla s nápadem připravit ještě jednu variantu 

lícové strany, kde by byl dominantním motivem hokejista. Parametry medailí měly opět 

technické specifikace shodné s mincí 200 Kč. Novinkou bylo množství medailí. 

Mincovna si ve smlouvě vymínila, aby rozhodující množství bylo určeno pro tuzemský 

sběratelský trh a jen menší část z celkové emise sloužila jako dárkový předmět, kterým 

se ČOV bude v Naganu prezentovat. Před olympiádou a v jejím průběhu jsme využili 

příznivou situaci a dokázali jsme obě varianty medailí dobře prodávat. Jak čeští 

hokejisté na turnaji postupně zdolávali jednoho soupeře po druhém, tak se medaile s 

hokejistou prodávala stále více. Obchodní oddělení neustále tlačilo na výrobu, ať 

urychlí svoji produkci. Zákazníci nechtějí čekat a bojí se, že se na ně z limitované série 

nedostane. Jako většina fanoušků, tak i já s oběma syny a výjimečně i 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95989&x=700&y=463&test=ccc
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manželka, jsme se brzy ráno v neděli 22. 2. 1998 dívali na finále hokejového 

klání v Naganu. Mé nadšení ze zlaté výhry 1:0 mělo trošku jiný nádech než u 

zbytku naší rodiny. Neprodleně jsem volal domů Mirka Vítka, velkého 

sportovního nadšence, ať prověří, jak rychle dokážou vyrobit razidla, ze 

kterých by se dala razit z ryzího zlata varianta hokejového Nagana. Hned 

následující den jsem objednal zlaté střížky pro průměr medaile 31 mm, o 

hmotnosti 15,56 g, Au 999,9. Během dvou týdnů bylo na světě skutečné zlaté 

hokejové Nagano. Obchodní úspěch byl nevídaný. Každý zlatý hokejista obdržel 

od předsedy ČSLH Guta jeden kousek na památku… Jiří Kynos se ukázal nejen 

jako zdatný ekonomický ředitel, ale i jako prozíravý marketingový manažer, který 

stejně jako my věřil, že hokejová varianta naganské medaile přinese velký úspěch. 

Mincovna ve spolupráci s ČOV vytvořila novou tradici a každé dva roky razila medaile 

s olympijskou tematikou. Postupem času mezinárodní olympijský výbor začal prodávat 

svá marketingová práva reklamním agenturám, které za použití loga olympiád platily 

závratné částky a začaly si svá práva nekompromisně hlídat. Mincovna nemohla 

riskovat mezinárodní arbitrážní řízení a případné pokuty za porušení marketingových 

licencí. Od roku 2004 se oficiální loga vyskytují jen na medailích pro potřeby ČOV – 

nejsou předmětem prodeje. Medaile ražené v režii mincovny mají za licenční poplatek 

využitou reverzní stranu ČOV bez olympijských kruhů a lícová strana je tematicky 

modifikovaná, aby se nedotkla cizích práv. Výtvarníci tak mají možnost vytvořit vlastní 

představu loga a s olympijskou tematikou mohou nakládat podle své fantazie.  

Končí zajímavé a místy pořádně napínavé čtení JAK SE DĚLÁ MINCOVNA.  

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie v materiálu z archivu Jana Vízka, 

grafická úprava textu autorka kroniky.   
Závěrem ještě některá fakta:  

ČESKÁ MINCOVNA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, sídlí 

v Jablonci nad Nisou U Přehrady 3204/61. Je poslední 

firmou, která zůstala v provozu z někdejšího sklářského a 

bižuterního gigantu Jablonex Group. Od roku 2010 je 

vlastníkem česko-švýcarské konsorcium Monetica. 

Mincovna má prodejny v Brně, Praze, v Jablonci U Přehrady 

a na Mírovém náměstí a od roku 2010 specializovaný internetový obchod. Jak z článku 

vyplývá, je výhradní dodavatel tuzemských oběžných mincí pro Českou národní banku, 

razí a prodává zlaté i stříbrné mince a pamětní medaile. Prodává ale také investiční zlato 

a stříbro. Za svou relativně krátkou historii získala Česká mincovna a její výrobky řadu 

prestižních ocenění. Například v roce 1993 byla časopisem World Coin News a 

nakladatelstvím Krause Publications vyhlášena bimetalová padesátikoruna s motivem 

Prahy nejkrásnější oběžnou mincí roku. V roce 1999 byla ve stejné soutěži vyhlášena 

pamětní mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. s motivem založení Nového 

Města pražského nejkrásnější zlatou mincí roku. V roce 2003 byla České mincovně 

udělena na mezinárodním veletrhu v Basileji cena „Vreneli Preis“ za přínos v 

rozvoji numismatiky 2003 v kategorii mezinárodních mincoven. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Basilej
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ČESKÁ KORUNA: ZAJÍMAVOSTI - Poté, co Československou korunu (Kčs) 

vystřídala v roce 1993 Česká koruna (Kč), museli jsme přijmout platidla s novými 

hodnotami. První přišla v roce 1993 kovová padesátikorunová mince, novou bankovkou 

se v ten samý rok stala dvousetkoruna i pětitisícikoruna. O tři roky později tj. v roce 

1996 se pak v peněženkách začala objevovat i dvoutisícovka. České papírové bankovky 

se vždy tiskly ve Státní tiskárně cenin v Praze, pouze s prvním náběhovým množstvím 

vypomáhala u hodnot 50, 100 a 500 Kč britská tiskárna Thomas De La Rue. Jak jsme se 

dočetli v předcházejícím materiálu, první české mince byly z velké části vyrobeny v 

zahraničí. Od roku 1993 výrobu postupně převzala společnost Bižuterie v Jablonci nad 

Nisou, dnes Česká mincovna. STARÁ PLATIDLA začala po zavedení nových bankovek 

naopak mizet. V srpnu v roce 2008 skončila papírová dvacka. Koncem dubna pak 

pozbyla platnosti papírová padesátka. Desetníky a dvacetníky ukončily svou éru v říjnu 

2003, padesátníky o pět let později. Co se s těmito penězi vlastně stalo? Po ukončení 

jejich výroby, ukončení platnosti a ukončení možnosti výměny byly úředně zničeny. 

Česká národní banka prozrazuje, že papír z bankovek se používá jako druhotná surovina 

nebo palivo, využit je i kov z mincí. Kdokoliv z nás může mít v kapse mezi 

drobnými malý poklad. Stále je totiž možné nalézt u platné desetikoruny z 

roku 1993 hledanou zkušební variantu nazývanou sběrateli ‚malé Kč‘. V aukci 

Aurea Numismatika se takový kousek prodal před časem za 140 tisíc korun! 

Vzhledem k počtu kolem tisíce vyražených kusů této vzácné varianty a mnoha 

milionům vyražených mincí v oběhu, je však tato šance reálně velmi malá.  

 Mince se stane zajímavou, pokud je ražena v menším množství nebo má 

specifickou vadou. Vzácnější exempláře, které existují v menším množství, je 

například bankovka 50 Kč se sériovým písmenem Z či mince 20 haléřů, ročník 

1995 z mincovny Hamburg. Za takovou raritu lze dostat i pár stovek. 

 V prosinci 2017 se na aukci u Aurea Numismatika prodala za více než 600 tisíc 

korun donedávna platná dvousetkorunová bankovka z roku 1993. Čím byla 

výjimečná? Jednalo se o sběrateli hledaný chybotisk, kde byl při výrobě papíru 

pro tisk bankovky chybně zalisován metalický proužek s nápisem »Republique 

du Zaire« místo správného s opakujícím se nápisem »200 Kč«. Druhým 

důvodem byl původ bankovky z první vydané série a bezchybná zachovalost. 

OTEC ČESKÝCH BANKOVEK - Autorem všech českých bankovek je akademický malíř 

Oldřich Kulhánek (†72), který je navrhl v letech 1992 až 1993 a jsou v oběhu dodnes. 

Ilustrátor je také tvůrcem mnoha českých poštovních známek. Za grafiky, jimiž údajně 

hanobil představitele bývalých socialistických zemí, byl za minulého režimu 

perzekvován. Mince a bankovky se za 25 let téměř nezměnily. Na mincích se mění jen 

ročník ražby. Na bankovkách dochází i ke změnám v podobě inovací, jako je posílení 

ochranných prvků proti padělání. * Možná prožíváme poslední dobu fyzických platidel. 

Aby naši potomci mohli zavzpomínat, čím se platilo v době jejich narození, Česká 

mincovna vydala sadu dnešních mincí ve speciálním balení k narození dítěte. Šestici 

mincí doplňuje ještě pamětní žeton vyobrazující spící miminko, které drží v dlaních 

jeho rodiče, a tradiční dětskou hračku v podobě houpacího koníka. 
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POČASÍ, 

PŘÍRODA 
ÚVODEM: CHVALOZPĚV NA VEDRO, PLÍSKANICE I ZÁVĚJE 

Před pekelným horkem se nedá zalézt, 

do nelidské zimy vylézt,  

v dementním dešti si neopečeme buřta, 

v odporném suchu nenapustíme bazén.  

Aby byl výčet úplný, může se přihodit, že je počasí ´takové nijaké´,  

a to je zase hrozně matoucí a depresívní…  
Také podobně hudrujete, nadáváte, lamentujete a nekompromisně komentujete 

meteorologické předpovědi? Třeba vás uklidní Espresso Petra Suchomela, který 

v Mladé frontě Dnes 9. 8. na straně 13 pod titulkem CHVALOZPĚV NA VEDRO píše: 

S počasím se děje v poslední době zjevně něco zásadního. Začalo se chovat podobně 

jako nesympatický člověk. Ten není milý, ani když se na vás usmívá. Mračí-li se, je 

protivný, nahodí-li přívětivou tvář, je vlezlý. Netváří-li se nijak, je ignorant. On i počasí 

by měli raději někam odejít, ztratit se, nebýt. Za všeobecnou a hlubokou nenávist 

k povětrnostním podmínkám, jež obyčejně propuká v lednu a vrcholí v prosinci, však 

nemůže teplo ani zima, déšť ani sucho. Mohou za to lidé, kteří ztratili kontakt 

s přírodou, s vlastním přirozeným prostředím. Počasí už pro ně není jeho aktuálním 

odstínem, proměnilo se ve vnější předmět pozorování, v nespolehlivého dodavatele 

služeb. Patrně k tomu velkou měrou přispívají moderní předpovědi, aplikace ukazující, 

že zítra mezi pátou a šestou odpoledne bude v Horním Podpaží se čtyřicetiprocentní 

pravděpodobností pršet. Když si program aktualizujete za deset minut, zjistíte, že 

v Horním Podpaží bude pršet už v poledne, ale na třicet procent tam pršet nebude. 

Nakonec v Horním Podpaží proprší celý den až na dvě přestávky: v poledne a v půl 

šesté nespadne ani kapka. Nestalo se nic zvláštního… Když se po nebi honí mraky, čas 

od času některý z nich zčerná a protrhne se, předvídat se to nedá o deset minut dřív ani 

o deset kilometrů dál.  Pryč je doba, kdy letní tábory mívaly na každý den alternativní 

program: kdyby bylo hezky, pojedeme někam na kole, kdyby pršelo, bude se hrát turnaj 

v kartách. Dnes se vždy předem ví, jak bude, to jen počasí se chová jako zrádce, 

podvodník, který uprostřed sportovní olympiády spustí neplánovanou 

bouřku, překazí táborák v den, kdy byl slíben azur. Oteplí-li se na pětatřicet, 
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je horko nesnesitelné nejen proto, že se v něm potíte, z míry vás vyvede především 

aplikace, která ukazuje, že bude pokračovat dalších deset dní. Poradny učící závisláky 

na sociálních sítích ´digitálnímu detoxu´ by měly rozšířit své služby i na vynervované 

konzumenty meteorologických předpovědí. V úvodu kurzu by si museli odinstalovat 

všechny aplikace s teploměrem, mráčkem a sluníčkem a vyrazit do přírody. Chodit po 

lese, koupat se v rybníce, přeskakovat závěje sněhu, Kdo to udělá, zjistí, že žádné 

počasí, nepřináší-li zrovna živelní katastrofu, není nepřívětivé. Objeví krásu slejváku, 

plískanice a mlhy. Škaredá zima neexistuje, jdete-li ve sněhové vánici lesem, kde vše 

skrytě žije, připravuje se na jaro a vy si uvědomíte, že je to i vaše prostředí, že k němu 

patříte stejně jako srnka, že mu závěje sněhu dodávají nenapodobitelné ticho a klid. 

Pekelné vedro není, když se v něm proběhnete ve stínu stromů, plavete v řece, 

pozorujete, že v horku úplně jinak voní vzduch, nebe má jinou barvu, příroda jinak křičí 

a zpívá. Před letním deštěm se dá nejlépe skrýt do rybníka, voda je najednou teplejší než 

vzduch, nad hlavou vám krouží ptáci, zpívají a čekají, až vyskočí ryba. Nad hladinou se 

vznese opar a odporný déšť vám nakonec přinese nevšední zážitek. Prostředí pro život 

se během roku stále mění proto, aby byl život proměnlivý a barevný. Zlobit se na počasí 

kvůli tomu, že narušuje konstantní lidské plány, jež s ním bůhvíproč přestaly počítat, je 

hloupost, pochopit to není těžké. Stačí smazat aplikaci a vyrazit do lesa…            

REKAPITULACE: JAK ŠEL ROK - Kdo se těšil, že si v lednu užije dostatek 

sněhu, byl pořádně zklamaný. Počátkem měsíce panovalo nezvykle teplé počasí, místo 

sněhu padaly teplotní rekordy do výše až 13,2 °C. Abychom se nenudili, tak uprostřed 

ledna nejen Česko zasáhl orkán Friederike, který připomenul, že před jedenácti lety 

k nám vtrhl orkán Kyrill. Konec ledna místo zimy přivedl na oblohu vzácný jev zvaný 

Lunární trifekta, ke kterému naposledy došlo před 150 lety.  Měsíc prošel třemi fázemi, 

jeho úplněk byl zaprvé super, zadruhé modrý a zatřetí rudý. Poslední únorové pondělí 

jsme mohli konstatovat, že kruté mrazy v Česku třetí noc po sobě přepisovaly teplotní 

rekordy. Nové nejnižší teploty meteorologové naměřili na patnácti ze 148 stanic, které 

fungují alespoň třicet let.  Bedřichov v našich Jizerských horách hlásil mrazivých minus 

24,6 °C. Při tom na severním pólu bylo tepleji než u nás a v dalších částech Evropy. 

Teploty se tam pohybovaly kolem osmi stupňů pod nulou, což je na toto roční období 

výrazně tepleji, než je obvyklé. Počasí na konci února a začátkem března bylo 

výjimečné tím, že průměrné týdenní teploty byly deset stupňů pod dlouhodobým 

průměrem. Počasí s minimem srážek a neobvykle vysokými teplotami, které jsme 

zažívali v březnu a dubnu, bylo nejen netypické, ale takříkajíc ´naruby´. Mohlo za něj 

rozložení tlakových útvarů a rozhodně nebylo pouze doménou střední Evropy. Koncem 

dubna na nás už dýchlo léto. Začaly kvést nejen jabloně a krajinu pokryl žlutý prach. 

Nemohla za to řepka, jak se mnozí domnívali, ale způsobil to rychlý nástup jara s 

vysokými teplotami a suchem. Květen ve svém závěru přinesl tropy, které jsme 

naposledy zažili v roce 2005. Ten letošní byl pak prý nejteplejší od roku 1954. Konec 

června byl naopak nepříjemně studený, lilo a museli jsme zatopit. Vypadalo to, že léto 

skončilo. Nicméně červenec potvrdil růst teplot. Ten letošní byl v pořadí sedmý 

nejteplejší na území ČR od roku 1961. Jeho průměrná teplota byla o 1,9 °C 

vyšší než normál v letech 1981 až 2010. Srpen ve znamení vedra, dusna a 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 54  

 

sucha. Výjimkou bylo Rakousko, kde po vlně veder nastal náhlý pokles teplot, a 

v Alpách napadl nový sníh. Na horské chatě Rudolfshütte v jižní části země leželo 

v neděli 26. srpna čtyřicet centimetrů a některé výše položené silnice byly kvůli sněžení 

přechodně nepojízdné. My jsme si užívali tepla i v září. Ještě uprostřed měsíce ukazoval 

teploměr dokonce 30 °C, na konci září už ale mrzlo.  Babí léto v říjnu několikrát 

přepisovalo teplotní rekordy, následně se prohnala Českem vichřice lámající stromy. Na 

listopad nezvykle teplé počasí pokračovalo, nejvyšší denní teploty u nás dosahovaly 

sedmnácti stupňů. Teplý a suchý listopad se v posledních desetiletích stal snad novou 

normou. Mate to přírodu, především stromy. Právě letos zaznamenali odborníci nejvíce 

odchylek v jejich biologických hodinách za posledních pět let sucha. Také prosincové 

teploty nad nulou připomínaly spíše předjaří než zimu. Až koncem roku se celý kraj 

probudil zachumlaný do sněhové peřinky, byť žádná mohutná duchna to nebyla. 

LIBERECKÝ KRAJ: SLUNCE, SUCHO, DÉŠŤ - V roce 2018 byly teploty i v 

našem Libereckém kraji mimořádně vysoké. Ze zprávy, kterou zveřejnil Český 

hydrometeorologický ústav, vyplývá, že průměrná roční teplota dosáhla devíti stupňů 

Celsia. Dlouhodobý průměr z let 1981 - 2010 je při tom o 1,6 stupně Celsia nižší.  

 Nejteplejšími oblastmi se staly Českolipsko a Frýdlantsko.  

 Nejsuššími Frýdlantsko a Český ráj.   

 Nejvíce se lidé pekli v České Lípě, kde 1. srpna vyšplhala rtuť teploměru na 

37,2 stupně Celsia.  

 Největší mráz -27,5 °C zasáhl 3. března rašeliniště Jizerky.  

 Nejvyšší průměrné roční teploty měly Frýdlant a Doksy. Šlo o 10,4 °C. V 

Jizerských horách bylo zhruba o pět stupňů Celsia chladněji.  

V úvodu letošního roku pokračovaly velké rozdíly v počasí mezi Jizerskými horami a 

Českolipskem. Na Smědavě spadlo v lednu skoro 250 litrů srážek na metr čtverečný, 

zatímco v Zahrádkách a v Žandově zhruba pětkrát méně. Na území Libereckého kraje 

pršelo neobvykle málo. Průměrný roční úhrn srážek 577,7 litrů vody na metr čtverečný 

představuje pouze 65 procent dlouhodobého průměru.  

 Nejvíce srážek se spustilo na Smědavě. Jednalo se bezmála o 1100 litrů na metr 

čtverečný. Jen o něco méně pršelo a sněžilo na krkonošských Dvoračkách.  

 Nejsuššími místy v kraji se staly v roce 2018 Zahrádky u České Lípy (339,9 litru 

na metr čtverečný), Česká Lípa (371,3 litru) a Turnov (375,6 litru).  

 Nejdeštivějším byl 9. červen, kdy ve Stráži pod Ralskem napršelo 64,3 l na m
2
.  

Ze slunce se lidé těšili nejvíc na Frýdlantsku. V lednu tam svítilo v průměru 1,5 hodiny 

denně, zatímco v České Lípě a na Smědavě jen hodinu. Letní slunce opalovalo nejvíc v 

Turnově a v Doksech, kde svítilo 5,5 hodiny denně, zatímco na Smědavě jen čtyři.  

POČASÍ A PŘÍRODA V NOVINOVÝCH TITULCÍCH – 2. 1. Meteorologové 

varují před silným sněžením a větrem – 3. 1. Sníh zavřel silnice, v kopcích stojí 

kamiony – Jablonecko: Sníh komplikuje dopravu, silničáři uzavřeli pro kamiony silnici 

z Tanvaldu do Harrachova -Sníh zavřel silnice, v kopcích zůstávaly stát kamiony - 

Kvůli sněžení je uzavřena hlavní silnice na Harrachov, stojí i některé vlaky - 
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6. 1. Sníh v nedohlednu. V Česku padaly teplotní rekordy – 8. 1. Leden nad nulou, 

s únorem přijde zima – 9. 1. Vítr zastavil lanovku, spadlé stromy komplikovaly dopravu 

– 12. 1. Podmínky k lyžování zhoršila v Libereckém kraji obleva - 13. 1. Sněhové 

podmínky v Jizerských horách se výrazně zhoršily – V Bedřichově musí zavřít kvůli 

teplému počasí velké vleky - 14. 1. Na Jizerce klesly ráno teploty na minus 15 stupňů 

Celsia – 15. 1. Mrazivé počasí dovolilo pustit zasněžování v mnoha areálech – Není 

přírodní sníh, děla na svahy chrlí technický – 16. 1. Vydatné sněžení zkomplikovalo 

dopravu, policie hlásí několik dopravních nehod - Kvůli sněžení je pro kamiony opět 

uzavřena silnice na Harrachov - Silnice na Harrachov je pro kamiony opět uzavřená - 

Silný vítr a sněžení komplikují dopravu. Problémy mají hlavně kamiony – 17. 1. Silný 

vítr a sněžení zkomplikovaly dopravu v Libereckém kraji – Meteorologové varují před 

hustým sněžením a silným větrem - 18.1. Česko zasáhne orkán Friederik a vydatné 

sněžení, o víkendu se ochladí – Zima řádila především v Libereckém kraji - Desítky 

tisíc domácností bez proudu, zlámané stromy. Na sever Čech udeřil vítr – Silný vítr 

vyvracel v Česku stromy i elektrické vedení. V noci se přidá náledí  - Větrná bouře 

v Evropě - Do Česka dorazil silný vítr - Po půlce ledna přichází zima - 19. 1. Vlak na 

namrzlých kolejích ve Smržovce nedobrzdil a narazil do zábrany - Silnice v Libereckém 

kraji jsou sjízdné, průjezdný je i Harrachov - Po půlce ledna konečně přichází zima. 

Lyžaři, sáňkaři, nastal váš čas – 26. 1. Prašan v areálech vystřídal vlhký, zmrzlý sníh - 

29. 1. Jaro přišlo na pouhý den, týden zakončí přívaly sněhu – Běžkař srazil 14letého 

chlapce a ujel. Hledá ho policie - Na Jizerské magistrále borec večer srazil kluka a hbitě 

ujel - Policisté hledají bezohledného běžkaře, který v bílé stopě srazil chlapce - Běžkař 

srazil chlapce na Jizerské magistrále, od zraněného ujel - Pirát bílé stopy! Běžkař srazil 

hocha (14 let) a ujel. Hrozí mu vězení -  Srazil a zranil malého chlapce a z místa ujel - 

4. 2. V Česku nasněžilo, silnice klouzaly – 5. 2. S únorem přišla zima. Pozor na mrazivé 

noci – 6. 2. Strážníci varují před bruslením na Jablonecké přehradě. Dospělí i děti hráli 

hokej na ledě silném pět centimetrů - 12. 2. V týdnu bude až pět stupňů – 14. 2. 

Jablonec nad Nisou: U přehrady promítali film i přes mrazivé počasí. Diváci mohli 

zhlédnout pohádku - 16. 2. Jizerské hory jsou plné lyžařů, ale i otřesů mozku a 

zlomenin – 16. 2. Podmínky k lyžování jsou v Libereckém kraji nadále velmi dobré - 

17. 2. Meteorologové varují před intenzivním sněžením- 19. 2. Jaro zatím v nedohlednu 

– 22. 2. Jako na Bajkalu. Jasno a v noci až minus dvacet - 25. 2. Silné mrazy v 

Libereckém kraji - Teploty klesly až k minus 17 stupňům Celsia, na Jizerce dokonce až 

k minus 22 °C – 23. 2. Zamrzlé přehrady přitahují bruslaře - 26. 2. Čekají nás dvě 

nejmrazivější noci roku. Pak nastane jarní zlom - Teploty hluboko pod bodem mrazu a 

převážně slunečné dny, takový je výhled meteorologů na tento týden - V mrazivém 

počasí vyrazily v kraji na lyže tisíce lidí, děla běží naplno - 27. 2. Kruté mrazy 

v Evropě, v Británii mrzne moře - 28. 2. Mrazivé počasí zasáhlo nejen Českou 

republiku, ale i další evropské státy – 3. 3. Kruté mrazy končí. Březen bude průměrný – 

5. 3. Tuhé mrazy jsou pryč. Oteplí se až na 15 stupňů – 14. 3. Potvrzeno: Sněhu bylo 

v zimě málo – Hydrologové potvrdili, že ani tři metry sněhu na horách studny nenaplní. 

Deficit zásob vody v půdě se ani pro tentokrát vyrovnat nepodařilo -  V Čechách jako 

by rok nepršelo - 17. 3. Na jaro zatím zapomeňte. Počasí se umoudří až 

v dubnu - 22. 3. Čeká nás teplý víkend, zimní bundy se ale budou ještě hodit 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 56  

 

– 24. 3. Na lyže na konci března? Podmínky jsou ideální – 3. 4. Teplé počasí přeruší 

deštivý čtvrtek – 9. 4. Předpověď: Bude extrémní teplo – Rtuť teploměru se vyšplhala 

nad dvacet stupňů, ale na horách se stále lyžuje - Teplotní rekordy padly na třetině 

stanic, v Karviné naměřili 25,9 - 14. 4. Teplé počasí bude pokračovat, ochladí se až ke 

konci dubna – 21. 4. Rekordní teplo bylo na 102 místech – Začal víkend, o kterém bude 

skvělé počasí s teplotami jako ve vrcholném létě – 23. 4. Víkendové tropy končí, během 

týdne se ochladí – 28. 4. Přes den teplo jako v létě, v noci na horách mrzlo – 3. 5. Zima 

šla přímo do léta. Pro zlost alergikům i lesníkům – Pyl útočí. Stromy se snaží přežít 

sucho - 9.5. Na Německo se valí silné bouře, zasáhnou i Česko - 18. 5. Počasí v Evropě 

je letos naruby – 31. 5. V Libereckém kraji je zelený ráj i pukající zem - Počasí je na 

jaře v Libereckém kraji plné anomálií. Vyprahlé Českolipsko přechází do krásně 

zelených Jizerských hor a voda v jablonecké přehradě je navzdory horku neuvěřitelně 

čistá – Mapa republiky roztála letos rekordně rychle - 1. 6. Zaplavené domy, polámané 

stromy. Českem se prohnaly silné bouřky – 11. 6. Bouře zabíjela -  Přívalové deště 

v Česku: jedna žena utonula, muže hledají. Živel vyvracel stromy – 8. 7. Teplotní 

rekordy: Před 15 lety platil den s 33 stupni za úmorné tropické vedro. Dnes nepřekvapí. 

Hodně rekordů padlo po roce 2010 - 22. 7. Vedra budou pokračovat, může se opakovat 

extrém z roku 2015 - Meteorologové dál varují před silnými bouřkami, následně dorazí 

tropy – 27. 7. Večerní obloha nabídne největší zatmění Měsíce. A nejen to - 28. 7. 

Nejdelší zatmění Měsíce v tomto století. Na své si nakonec přišli i lidé v Praze - 30. 7. 

Léto 2018: Vedro bez konce – Třicítka? Nový normál – Klimatizace jsou vyprodané. 

Chlazení se prosazuje i v MHD. Letní počasí je totiž jiné, než bývalo -  31. 7. Bude to 

úmorné a dlouhé. Meteorologové rozšířili varování před vysokými teplotami - 1.8. Kdy 

to skončí? Ochlazení je v nedohlednu, přiznali meteorologové – 4. 8. V Turnově průtrž. 

Jinde sucho trvá – 6. 8. Tropický týden zchladí přívalové deště, teploty spadnou o deset 

stupňů - 9. 8. Devět tropických nocí. Další rekord tohoto horkého léta – Smog hrozí. 

Přízemního ozonu přibývá, lidem se hůř dýchá – 11. 8. Perseidy: Kosmický roj se vrátil. 

Bude největší za pět let - 13. 8. Zase vedro. Ochladí se až v září – 27. 8. V Alpách 

napadlo 40 cm sněhu – 1. 9. Září se má vydařit: Bude teplo a občas zaprší - 24. 9. Na 

Sněžce řádil orkán, v Tatrách měl vítr rychlost 173 km/h – 22. 10. Začíná normální 

podzim. Babí léto odnese vichr. Předpověď počasí na příští měsíc: teploty i srážky se 

vrátí do normálu, letošní mimořádné léto s velkým zpožděním končí – 25. 10. 

Liberecký kraj: Stromy padaly na silnice i koleje – 27. 10. Předpověď: Česko čeká 

teplotně nadprůměrné období – 29. 10. Včera sníh, dnes dvacítky – Na horách vichřice 

– 30. 10. Větrný den byl nezvykle teplý, padaly rekordy – 1. 11. Listopad má být teplý 

a suchý – 3. 11.  Počasí vysílá rostlinám a stromům zmatené signály – Letošek zamával 

s vnitřními hodinami rostlin více než extrémní vedra z roku 2015. Stromy dostávají 

falešný pokyn, že se mají probudit - 6. 11. V Česku opět padaly teplotní rekordy, sérii 

naruší studená fronta – 12. 11. Teplý podzim končí, v noci může mrznout – 19. 11. 

Klouže to. Do Česka přijde zima - 2. 12. Ani nevycházejte. Meteorologové zvýšili 

riziko ledovky na extrémní – 3. 12. Předpověď: z říše ledu skoro do jara – 6. 12. Po 

dešti žízní lesy i sady. Sucho je horší než v létě – 10. 12. Extrémní sucho sebralo vodu 

pro zasněžování - Problém se sněhem. Chybí nádrže - 13. 12. Ke skiareálům 

v Jizerkách silničáři nesmí solit.  
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ČESKO: KOLIK BYLO SNĚHU (výška v cm) 

LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA  8. 1. 15. 1. 18. 1. 27. 1. 1.2. 
Zadov 55 50 65 75 70 

Klínovec 40 60 70 80 90 

Bedřichov 30 20 20 40 40 

Tanvaldský Špičák 45 45 45 75 75 

Ještěd 40 30 30 30 25 

Harrachov 45 30 40 60 60 

Rokytnice 50 40 50 75 75 

Benecko 40 30 60 65 45 

Svatý Petr 50 50 70 80 60 

Pec pod Sněžkou 70 70 80 90 90 

Říčky v Orlických horách 60 70 80 75 90 

Praděd 75 100 100 100 130 

Ramzová 50 40 40 50 50 

Pustevny 30 25 25 55 40 

 5. 2.  12. 2. 17. 2.  22. 2. 26.2. 
Zadov 70 80 80 85 85 

Klínovec 85 90 90 90 90 

Bedřichov 40 40 40 40 40 

Tanvaldský Špičák 45 75 70 75 75 

Ještěd 25 30 45 45 45 

Harrachov 60 60 60 60 60 

Rokytnice 75 75 75 75 75 

Benecko 40 45 45 45 45 

Svatý Petr 60 60 60 60 60 

Pec pod Sněžkou 90 90 90 90 90 

Říčky v Orlických horách 85 90 80 90 90 

Praděd 120 185 180 185 200 

Ramzová 50 70 70 80 80 

Pustevny 40 40 40 40 40 

 1. 3.  8. 3. 22. 3.  26. 3. 31.3. 
Zadov 85 85 70 70 55 

Lipno 60 70 60 60 50 

Klínovec 90 90 70 70 60 

Boží Dar 40 40 30 30 90 

Bedřichov 40 40 0 0 0 

Tanvaldský Špičák 75 75 60 60 50 

Ještěd 45 45 0 0 0 

Harrachov 60 60 60 60 55 
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LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA 1. 3.  8. 3. 22. 3.  26. 3. 31.3. 
Rokytnice 75 75 65 65 50 

Benecko 45 50 45 30 30 

Svatý Petr 60 60 60 45 40 

Horní Mísečky 50 50 50 60 45 

Herlíkovice 60 60 40 40 30 

Pec pod Sněžkou 90 90 80 80 70 

Černá hora 80 80 80 80 70 

Malá Úpa 70 70 45 40 40 

Velká Úpa 80 80 70 70 70 

Říčky v Orlických horách 90 90 80 80 70 

Deštné v Orlických horách 70 80 50 50 40 

Praděd 200 200 150 150 140 

Ramzová 80 90 30 30 30 

Bílá 45 45 35 35 30 

Pustevny 40 40 0 0 0 

 

LEDEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.1. 3/-1 6/1 5/3 5/0 5/-2 6/-1 

6.1. 7/3 9/4 8/5 8/5 6/5 10/5 

8.1. 4/3 5/6 6/6 6/4 8/5 3/0 

11.1. 4/1 5/2 5/3 5/2 5/2 5/1 

13.1. 3/-4 1/-3 3/-2 1/-5 1/-3 1/-4 

15.1. -2/-2 2/1 2/1 0/-1 0/-3 0/-4 

18.1. 2/-2 6/1 6/2 5/-2 2/2 2/0 

20.1. 0/-3 2/-3 2/-2 2/-2 3/-1 2/-2 

22.1. 0/-3 1/0 2/0 0/-2 1/-1 0/-3 

25.1. 5/0 9/1 9/1 6/2 3/1 6/3 

27.1. 3/3 5/5 5/4 2/2 5/0 6/2 

29.1. 9/2 12/4 11/2 11/5 13/5 12/4 

 Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují 

 Lepší je vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli 
PONDĚLÍ 1. 1. - Po silvestrovské noci jsme se probudili do šedého rána, přes den 

polojasno, na horách snad trochu sněžilo, u nás ani náhodou. Lidová moudra 

v pranostikách odkazující na odvěké zákonitosti prý lidem pomáhají nepřetržitě.  Co nás 

tedy čeká podle té dnešní? Dosaďte si sami: Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné 

žně.  ÚTERÝ 2. 1. - Dopoledne nás zasypávaly sněhové vločky nacucané 

vodou a odpoledne už pršel déšť. Teploty nad nulou zimu nepřipomínaly.   
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Český hydrometeorologický ústav přesto varoval před vydatným sněžením, které 

zasáhne severní oblasti republiky. STŘEDA 3. 1. - Od časného rána hustě sněží, na 

teploměru minus čtyři stupně Celsia. K tomu navíc dost silný vítr. Na horách dosahoval 

v nárazech rychlosti až 110 kilometrů v hodině, k večeru zeslábnul. Sníh nic moc, 

mokrý a těžký, špatně se uklízel, po odhazování bolely ruce. Výstraha před sněžením 

platila pro Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský 

kraj od středečních devíti do dvaadvaceti hodin. Kolik bylo sněhu v Jizerských horách? 

Bedřichov hlásil pětatřicet centimetrů, o pět méně Josefův Důl, čtyřicet centimetrů 

naměřil Ještěd a Černá Říčka, o deset více Severák. Nejvíce sněhu měl Špičák u 

Tanvaldu, kde se lyžaři radovali z osmdesáti centimetrů. PÁTEK 5. 1. - Teploty nad 

nulou, obleva, sníh v nedohlednu. Okraje cest lemuje bláto, louky se mění v bažiny. 

VÍKEND 6. - 7. 1. - Kdo se těšil, že si užije v lednu dostatek sněhu, je nejspíše pořádně 

zklamaný. V tuzemsku totiž panuje nezvykle teplé počasí, které zatím sněhové nadílce 

vůbec nenahrává. V sobotu dokonce padlo hned několik teplotních rekordů, některé 

byly staré takřka čtvrtstoletí. Tak například v Karviné bylo naměřeno 13,2 stupně 

Celsia, což bylo nejteplejší místo nejen v celém Moravskoslezském kraji, ale 

i v republice. Na stanici, která měří 27 let, byl překonán teplotní rekord pro tento den 

z roku 1994, tehdy teplota dosáhla 10,3 stupně Celsia. Rekordy hlásily v tomto regionu 

zhruba dvě třetiny měřicích stanic, které jsou v provozu déle než pětadvacet let. 

Z devatenácti takových stanic byl rekord pro dnešní den pokořen na dvanácti z nich. 

Nejvyšší nový rekord byl zaznamenán i na letišti v Pardubicích, kde teplota vystoupala 

na 12,4 stupně. Teplo bylo i na Frýdecko-Místecku, na stanici Ropice bylo naměřeno 

12,2 stupně Celsia. Zdejší rekord z roku 1999 měl hodnotu 11,2 stupně Celsia. U nás se 

rtuť teploměru zastavila přes den pod desítkou, ráno bylo stupňů šest. V neděli už bylo 

trochu chladněji a především nevlídně. Šedá inverzní mlha nelákala k velkým 

procházkám. ÚTERÝ 9. 2. - Nadprůměrně teplé počasí drželo dál vládu a dnes se přidal 

pořádný vítr. Fičet začalo už v noci a vydrželo celý den. PÁTEK 12. 1. - Po teplém a 

deštivém počasí z posledních dnů byly uzavřeny ´velké´ vleky na Bedřichově. V 

provozu zůstal na víkend jen dětský vlek a pojezdový pás s půjčovnou a lyžařskou 

školou na Malinovce. „Zasněžovací systémy spustíme s příchodem mrazů ve všech 

areálech,“ slibovali provozovatelé lyžařských areálů. NEDĚLE 14. 1. - Liberecký kraj 

zažil mrazivou noc a chladné ráno. Nejnižší teploty naměřili meteorologové na Jizerce v 

Jizerských horách, kde teploty ráno klesly až k minus 15 stupňům Celsia, na nedaleké 

Smědavě bylo minus dvanáct. Mrazivé počasí umožnilo v zimních střediscích znovu 

pustit sněhová děla. Nás slunečné počasí lákalo ven, dopolední paprsky byly dokonce 

dost hřejivé. Odpoledne se už ale ochlazovalo, k večer fičelo a mráz štípal do tváře. 

Krajina bez sněhu. Bláto, které dosud lemovalo cesty, umrzlo. PONDĚLÍ 15. 1. - 

Přituhuje, potvrzuje to nejen teploměr, ale i pobyt venku. Je sice jen pár stupňů pod 

nulou, ale nějak jsme odvykli a mrzneme. STŘEDA 17. 1. - V noci začalo vydatně 

sněžit, probudili jsme se do bílého rána. Intenzivní sněhové přeháňky i přes den. Všude 

bílé kupy nadýchaného sněhu a pod ním občas pěkně kluzko. ČTVRTEK 18. 1. - Český 

hydrometeorologický ústav varoval už včera před silným větrem, vydatným sněžením, 

tvorbou sněhových jazyků a závějí i náledím, ale také před větrem, který 

může mít v nárazech rychlost orkánu. Taky že jo. Nejen Česko zasáhl orkán 
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Friederike, snad aby nám připomenul výročí, kdy před jedenácti lety zavítal orkán 

Kyrill, jenž dosahoval rychlosti až 216 kilometrů v hodině. Nynější tlaková níže 

Friederike nebyla tak prudká, rychlosti orkánu však dosáhla. Na horách místy až 125 

km/h, v nížinách 90 km/h. U nás vítr či přesněji vichr začal řádit až k večeru a vydrželo 

mu to celou noc, kdy lomcoval okny a vším venku, co nebylo řádně upevněné. Leckde 

po republice i v sousedních státech kalamity, dopravní nehody, kvůli orkánu zastavená 

doprava na železnici, na mezinárodních letištích. Bouře si v Evropě vyžádala dokonce 

několik obětí, doprava zkolabovala hlavně v Nizozemsku a v Německu.  Německé 

dráhy s okamžitou platností kvůli orkánu zastavily dálkovou železniční dopravu na 

celém území Spolkové republiky. Vážné problémy bouře způsobila i v letecké dopravě. 

Hasiči v Plzeňském kraji měli kvůli počasí desítky výjezdů k popadaným stromům, 

zatímco dopoledne kmeny lámal zejména těžký mokrý sníh, odpoledne je vyvracel silný 

vítr. Podobné to bylo v Karlovarském kraji, kvůli větru tam omezily provoz i některé 

lyžařské areály. V našem kraji jsme byli relativně v klidu. Jen v pátek všude na zemi 

urvané větve. PÁTEK 19. 1. - Ranní teploty mírně pod nulou příčinou náledí, takže 

chůze nic moc. Přes den oblačno až zataženo, na horách snad s občasným sněžením a 

s větrem o rychlostech 60–70 kilometrů v hodině. SOBOTA 20. 1. se zataženou 

oblohou. PÁTEK 26. 1. - Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa – tvrdí 

pranostika, ale moc to v té letošní divné zimě neplatí.  Náledí vzalo za své, 

obleva uplynulých dnů rozpustila nejen led, ale z valné části i sníh. Ten letos zmizel už 

asi pošesté, prostě divná to (ne)zima. NEDĚLE 28. 1. - Příliš optimismu svým počasím 

nedopřála. Venku mlha, ráno déšť, přes den nevlídně polojasno.  ÚTERÝ 30. 1. - Noc 

na středu přinesla na obloze velmi vzácný jev, který se naposledy odehrál před 150 lety.   

LUNÁRNÍ TRIFEKTA znamená, že dojde ke třem odlišným jevům úplňku současně. 

Úplněk je zaprvé super, zadruhé modrý a zatřetí rudý. Superúplněk neboli superměsíc 

byl již třetím v řadě za poslední dobu. Předcházel ten 3. prosince, další byl 2. ledna. 

Tento jev označuje situaci, kdy je Měsíc od Země vzdálený méně než 360 tisíc 

kilometrů. Na obloze tak Měsíc září mnohem jasněji a také je o něco větší než 

jindy, protože je blíž. Druhou fází je modrý Měsíc: To neznamená, že Měsíc 

bude mít doopravdy modrou barvu. Jde o situaci, kdy se dva úplňky vyskytují v 

jednom kalendářním měsíci. V angličtině tak od tohoto jevu vzniklo spojení 

´once in a blue moon´, v Česku se místo toho říká ´jednou za uherský rok´. Třetí 

fází, ke které dojde, je rudý úplněk: Tak se přezdívá situaci, kdy dojde k 

úplnému zatmění, Měsíc bude ve stínu Země, ale mírně ho bude osvětlovat 

Slunce. Na obloze tak získá načervenalou až rudou barvu. – Tolik z odborných 

informací, o jejichž pravdivosti jsme se ovšem přesvědčit nemohli. V Česku respektive 

v celé Evropě totiž vzácný úkaz vidět nebyl. Lunární trifektu si vychutnali pozorovatelé 

v zahraničí. Pozorovatelný byl zejména na západě USA, v Kanadě nebo v Austrálii. V 

naší zeměpisné délce vyšel Měsíc až ve chvíli, kdy vystupoval z polostínu. Takže jsme 

viděli úplněk tak, jak ho známe normálně. STŘEDA 31. 1. uzavřela ne zcela běžnou 

zimu. Počasí i teploty připomínaly předjaří, byť jaro je daleko. Zatím. 
 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/460906-boure-si-v-evrope-vyzadala-nekolik-obeti-v-nizozemsku-i-nemecku-zkolabovala-doprava.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/460906-boure-si-v-evrope-vyzadala-nekolik-obeti-v-nizozemsku-i-nemecku-zkolabovala-doprava.html
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ÚNOR 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.2. 3/-2 6/0 4/0 5/-1 6/0 8/1 

3.2. 2/-3 4/-1 4/-3 3/-3 4/-2 4/-1 

5.2. -1/-9 1/-7 1/-6 1/-8 3/-6 0/-9 

8.2. -1/-4 2/-4 2/-3 3/-5 2/-4 -1/-3 

10.2. 2/-5 3/-4 3/-2 2/-3 2/-4 -1/-4 

12.2. 2/-5 4/-3 4/-5 4/-4 3/-1 3/-1 

15.2. 2/-2 3/1 4/1 3/-1 3/-2 1/-2 

17.2. 2/-2 3/-2 3/-2 4/-2 2/-1 3/-2 

22.2. 0/-9 2/-6 2/-7 2/-6 1/-5 1/-3 

24.2. -1/-13 0/-9 0/-12 -2/-10 0/-9 -2/-10 

26.2. -8/-15 -5/-11 -5/-12 -5/-11 -6/-11 -7/-11 

 V únoru prudký severníček hojné úrody bývá poslíček 

 V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med 
ČTVRTEK 1. 2. – Únor nezačal moc dobře, jeho první den propršel, smutnili hlavně 

lyžaři. PÁTEK 2. 2. patřil pololetním prázdninám, kdo vyrazil na hory, nelitoval. Přes 

noc totiž trochu nasněžilo, takže podmínky k zimním sportům byly dobré. Navíc svítilo 

slunce, lákalo ven a předpovídalo, že úroda na polích bude dobrá. Pranostika pro dnešní 

den totiž tvrdí: Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice. NEDĚLE 4. 2. 

měla ráno na teploměru minus tři stupně, trochu foukal vítr, ale už odpoledne lákaly 

k procházce sluneční paprsky. Odolat nešlo. Sníh zmizel, všude sucho, takže se dobře 

chodí. Nutno přiznat, že leckde v republice zasněžené silnice a na mnoha místech 

zledovatělý sníh komplikovaly jízdu. S největšími problémy se potýkali řidiči na dálnici 

D8 na Ústecku a na silnicích v okolí Lanškrouna, Litomyšle, Poličky, Skutče či Svitav. 

Problémy měli řidiči také na komunikacích nižších tříd, což platilo i v našem kraji. 

Nepochodili či přesněji nepojezdili si ti, kteří se rozhodli hrát hokej na přehradě. Pět 

centimetrů ledu je málo a bruslení tady může být životu nebezpečné. Neopatrné bruslaře 

na to opakovaně upozorňovali strážníci přímo na přehradě. Naštěstí se nikomu nic 

nestalo, led se neprolomil. PONDĚLÍ 5. 2. – Některým školákům začaly jarní 

prázdniny. Co se počasí týkalo, bylo slibné. Na horách přibyl sníh a mráz zaručoval 

jeho trvanlivost. Počátkem týdne se výrazněji ochladilo nejen na horských hřebenech, 

ale i u nás dole.  PÁTEK 9. 2. – Neplatila pranostika, že: Svatá Apolena bývá v mlze 

zahalena. Naopak, bylo krásně jasno. Dobré počasí vládlo po celý týden, ráno bývala 

rtuť teploměru až osm stupňů pod nulou, přes den vyšplhala klidně k desítce. Stačilo, 

aby vykouklo slunce a hned bylo veseleji nejen na teploměru. ÚTERÝ 13. 2. – Únor 

coby nejstudenější měsíc v roce dokáže překvapit. Například 27. února roku 1994 

v Českém Krumlově vyskočila teplota až na plus dvaadvacet stupňů Celsia. Což je 

absolutní rekord. Letošní únor se zatím drží při zemi, byť to vypadá, že bude 

asi teplejší než obvykle. V průměru se zatím teploty pohybují kolem nuly, ve 
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dne kolem tří stupňů. Jedna z mnoha dalších pranostik tvrdí: Leží-li v únoru kočka na 

slunci, v březnu poleze za kamna. Ta naše míca tedy leží u kamen ráda v každém 

případě a bez ohledu na počasí. Navíc rostoucí extrémní výkyvy počasí staví dávné 

pranostiky na hlavu. No, a nám stejně nezbývá nic jiného, že si zvykat. Byť z laického 

pohledu jako by to nemělo logiku. Na jedné straně nás experti na počasí nabádají, 

abychom si ve střední Evropě zvykali na déšť místo sněhu, ale pak nad jeho případnými 

nebývalými přívaly ani nemrknou. Podle některých klimatologů to však není v rozporu. 

Vyšší teplota atmosféry je prý schopna absorbovat větší množství vodní páry a tato 

vlhkost následně ´vysněží´. Což je jasná fyzikální záležitost a souvisí se změnou 

klimatu, v jehož důsledku je v Česku stále tepleji. Loni byla roční průměrná teplota 8,6 

stupňů a současná zima v trendu pokračuje, a to i díky teplému lednu. Jaro k nám stále 

častěji přichází brzy, takže vyjdeme-li ze zkušenosti posledních let, v březnu bychom se 

už mohli ohřát. PÁTEK 16. 2. se probudil pod sněhovou peřinou. Sice nikterak 

vysokou, ale krásně bílou. Paprsky se přes den činily tak, že už odpoledne po sněhu ani 

památky, jen mokro zbylo. I tak však sníh potrápil řidiče a na českých silnicích se staly 

desítky nehod. VÍKEND 17. – 18. 2. měl sice v předpovědi sněžení, ale u nás k ničemu 

takovému nedošlo. V sobotu odpoledne a v noci na neděli začalo v Česku od jihozápadu 

sněžit, nejvíce sněhu přibylo na Šumavě. ČTVRTEK 22. 2. - Na obloze slunce, přituhlo 

a k tomu fičel ostrý vítr, který umocňoval pocit chladu.  PÁTEK 23. 2. – Už bez větru, 

na sluníčku příjemně, byť časně ráno a k večeru teploty až deset stupňů pod nulou. 

VÍKEND 24. – 25. 2. s mírným popraškem sněhu. Slunce a teploty pod bodem mrazu.  

KRUTÉ MRAZY PŘEPISOVALY TEPLOTNÍ REKORDY * PONDĚLÍ 26. 2. - Mrazy v 

Česku třetí noc po sobě přepisovaly teplotní rekordy. Nové nejnižší teploty 

meteorologové naměřili na patnácti ze 148 stanic, které fungují alespoň třicet let. 

Teplotní rekordy padly například v Horní Bečvě na Vsetínsku - teplota klesla na minus 

15,8 stupně Celsia, v Jeseníku na Šeráku bylo až minus 22 stupňů, Tišnov měl minus 

patnáct. Na Labské boudě teploměr naměřil minus 21,2 stupně Celsia, překonal tím 32 

let starý rekord s hodnotu minus 17,4 stupně Celsia. Ve středních Čechách bylo v noci 

na dnešek nejchladněji v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku, kde meteorologové 

naměřili minus 16,5 stupně Celsia. U nás k ránu ukazoval teploměr minus patnáct 

stupňů. Kruté mrazy trápily nejen Česko. Média zaznamenala: Devět obětí na 

životech, krizové momenty v dopravě i uzavírání škol si vyžádal vpád 

mrazivého arktického vzduchu ze Sibiře, jenž sevřel značnou část Evropy. 

V některých částech Velké Británie dokonce začalo zamrzat moře. 

Neuvěřitelné jsou záběry zamrzlého moře, které byly pořízeny z pláže Porth 

Cwyfan na waleském ostrově Anglesey. Nevšední přírodní úkaz však 

zaregistrovali například také ve městě Weston-super-Mare v anglickém 

hrabství Somerset. „Na okrajích, kde je voda velmi mělká a má nižší salinitu, 

může při stálých teplotách pod bodem mrazu zmrznout. Je to poměrně mnoho 

let, kdy jsme naposledy viděli tento druh jevu na pobřeží Bristolského zálivu,“ 

řekl moderátor počasí rozhlasové a televizní společnosti BBC Ian 

Fergusson. Se sněhem a mrazem bojují však lidé napříč celou 
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Evropou. Zhruba deseticentimetrová pokrývka sněhu se objevila v přístavním 

městě Ajaccio ležícím na západním pobřeží ostrova Korsika. Teploty tam podle 

Světové meteorologické organizace v pondělí dosahovaly asi dvou stupňů pod 

nulou a očekává se, že stejné počasí vydrží až do konce týdne. Na Korsice se 

objevila zhruba deseticentimetrová sněhová pokrývka. Extrémní mrazy hlásí 

také Chorvaté. V některých tamních oblastech teploty klesly až k minus deseti 

stupňům Celsia, průměrná teplota v tomto období se přitom pohybuje kolem 

pěti stupňů nad nulou. Množství sněhu údajně uvěznilo řadu lidí v okolí 

horského regionu Gorski Kotar v domovech. Na území celého Balkánu bylo 

z důvodu nepříznivého počasí uzavřeno i několik škol. ÚTERÝ 27. 2. přineslo 

podobné teploty těm, jaké nás sužovaly v posledních dnech. V noci až minus patnáct 

stupňů Celsia, přes den kolem deseti. Pocit chladu umocňoval ovšem ostrý vítr a nic na 

tom neměnilo, že svítilo slunce. Zima se však prý postupně blíží ke konci a my máme 

před sebou poslední týden silných mrazů. No, ale chladno je pořádné. Při tom na 

severním pólu je tepleji než v Česku a vědci vědí proč: Chtěli byste se v těchto 

mrazivých dnech trochu ohřát? Pak můžete vyrazit na severní pól. Aktuálně 

tam panují teploty vyšší než v Česku a dalších částech Evropy. V minulých 

dnech se tam teploty pohybovaly kolem osmi stupňů pod nulou, což je na toto 

roční období výrazně tepleji, než je obvyklé. Nejen z Česka ale ze všech koutů 

Evropy přitom přicházejí zprávy o pokoření teplotních rekordů. V Bedřichově 

například v noci z pondělí na úterý naměřili minus 24,6 stupně Celsia. Stejná 

situace se odehrává i na jednom z nejmrazivějších míst naší planety, jen tam 

padají rekordy opačné. V Arktidě se nyní v uplynulých dnech pohybovaly kolem 

nuly, což je až o 25 stupňů nad průměrem. Tyto jevy spolu úzce souvisí. Podle 

meteorologů za teplotní výkyvy může rozdělení takzvaného polárního vortexu 

(víru). To je tlaková níže, poblíž severního pólu, která udržuje chladné počasí 

nad Arktidou. Kvůli náhlému oteplení ve stratosféře se vír rozdělil, a umožnil 

tak studenému proudu vzduchu dostat se přes Skandinávii a Rusko dál do 

Evropy. Server Mashable nabídl trefné přirovnání: Je to, jako kdyby někdo 

otevřel dveře ledničky a vypustil z ní chladný vzduch, přičemž vzduch 

v chladničce se nezvykle oteplil. Výkyvy počasí bylo možné v Arktidě pozorovat 

i v minulých letech, nikdy však nebyly tak extrémní. Meteorologická stanice 

v severní části Grónska u mysu Morrise Jesupu naměřila od počátku roku 2018 

rekordních 61 hodin, kdy tamní teploty byly nad nulou. STŘEDA 28. 2. 

nepřinesla v počasí žádnou změnu, jen slunečních paprsků bylo méně. V noci na středu 

teplota pod nulu neklesla pouze na jihu Portugalska, Španělska, Itálie nebo Řecka. 

Mimo pevninskou Evropu se teplota vcelku překvapivě nad bodem mrazu drží také na 

Islandu. Na severovýchodě kontinentu nebyly výjimkou teploty sahající k minus 

dvaceti. Pojďme však do naší republiky: V Ostravě v posledních dnech umrzli tři 

bezdomovci, v celém kraji podle dostupných informací připravil mráz o život 
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zřejmě šest lidí. * V Královéhradeckém kraji ráno na Labské boudě v Krkonoších, v 

Peci pod Sněžkou a v Holovousích na Jičínsku padly teplotní rekordy pro 28. únor. Na 

Labské boudě bylo minus 21,1 stupně Celsia, dosavadní teplotní minimum tam bylo z 

roku 2005 a mělo hodnotu minus 16,7 stupně. V Peci pod Sněžkou meteorologové 

naměřili minus 18,5 stupně a v Holovousích minus 13 stupňů. I na těchto stanicích 

pocházely dosavadní rekordy z roku 2005 a měly v Peci hodnotu minus 14,9 stupně a v 

Holovousích minus 12,8 stupně. V Holovousích se teploty měří 54 let, v Peci 48 let a na 

Labské boudě 36 let. * Na Pražském hradě kvůli rekordním mrazům upravili interval 

střídání Hradní stráže, vojáci se mění každých 20 minut. * Aktuální mrazivé počasí 

významně zvyšuje spotřebu zemního plynu v Česku. Proti únorovému normálu je 

spotřeba v těchto dnech vyšší o 25 až 30 procent a činí 45 až 50 milionů metrů 

krychlových za den, sdělila společnost Innogy, největší dodavatel plynu. * 

Meteorologové naměřili historická teplotní minima na čtyřech místech jižních Čech. 

Rekordně ve středu mrzlo na Táborsku, v Churáňově a u Blatné. Vůbec nejnižší teplotu 

na jihu naměřili v Pohoří na Šumavě, kde teplota klesla na minus 22,3 °C.  

 

BŘEZEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.3. -6/-10 -3/-8 -4/-6 -3/-10 -4/-8 -7/-16 

3.3. -3/-9 -1/-6 1/-3 0/-9 -2/-9 -4/-13 

5.3. 3/-1 4/-2 5/-1 4/1 2/1 5/-1 

8.3. 6/1 8/1 9/3 8/1 8/0 9/3 

10.3. 9/3 13/3 13/3 12/4 10/1 12/5 

12.3. 9/5 10/5 10/5 11/5 14/3 17/5 

15.3. 8/2 10/4 12/4 9/5 10/7 11/3 

17.3. -2/-7 -1/-6 0/-6 -2/-6 0/-6 -1/-7 

19.3. -2/-7 -1/-5 -2/-7 -2/-6 0/-4 -2/-5 

22.3. 2/-1 6/0 4/-3 6/0 6/-1 6/-3 

24.3. 6/-1 8/-2 9/-2 9/-2 9/-1 10/0 

26.3. 6/0 8/2 9/2 9/2 8/2 9/2 

29.3. 7/0 9/1 9/2 9/0 9/2 11/3 

31.3. 10/2 10/4 10/4 14/4 14/4 16/6 

 Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce 

 V březnu prach, jistý hrách 
ČTVRTEK 1. 3. - V noci až minus 19 stupňů, přes den minus sedm stupňů Celsia. 

Svítilo slunce a dá se říci, že i trochu hřálo. Jasno a mrazivo. PÁTEK 2. 3. – Přestože se 

v noci na pátek mírně oteplilo, opět padaly teplotní rekordy. V našem kraji bylo 

nejchladněji na rašeliništi na Jizerce, kde stanice naměřila minus 26,6 °C. Je to sice 

zdejší rekord pro březen, původní byl minus 17,5 °C, ale měří se zde teprve 

pět let. Rekordy padaly i na místech, kde se měří přes třicet let. Mráz ze 
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dne 2. března 1963 (-17,5 stupňů) překonal Harrachov, kde spadly teploty na minus 

18,7 stupně. Ještě chladněji bylo na stanici Souš - Desná v Jizerských horách, a to -20,4 

°C.  Zkrátka: ani začátek nového měsíce nebyl nejteplejší a nesl se v duchu přísloví: 

Březen – za kamna vlezem. Snad o měsíc později nebude platit: Duben – ještě tam 

budem. Podobně studený začátek března byl v roce 2005. Tehdy na stanici Kvilda-

Perla bylo naměřeno minus 33,3 °C. Jak bylo tenkrát u nás? * NAHLÉDNĚME DO 

ZÁPISŮ KRONIKY 2005: ÚTERÝ 1. 3. – První březnový den jarní náladu 

nepřinesl. Naopak, pořádně přituhlo. Stoprocentně platilo přísloví – Březen za 

kamna vlezem. Ze střech visely ledové kry, které se už nedaly zvát rampouchy. 

Nebylo radno riskovat chůzi po chodníku. STŘEDA 2. 3. – Nejmrazivější den a 

noc letošní zimy. Průměrná teplota klesla v celé republice na minus patnáct 

stupňů Celsia a útočila tak na dlouhodobé rekordy. Mrzlo, jen praštělo, 

v republice se sčítaly škody. Lékaři nestačili ošetřovat lidi zraněné pádem na 

náledí nebo na lyžích. Na horách zamrzala nafta v nádržích aut, na železnicích 

praskaly mrazem koleje. Ptáci podnikali útoky na krmítka, umrzala čerstvě 

narozená mláďata zajíců. Včely odložily svůj start, byť jindy již pilně nosily do 

úlů první pyl. PĚKNĚ KRUTÁ ZIMA BYLA TAKÉ V ROCE 2013, ZÁPIS Z KRONIKY 

TO POTVRZUJE: DNY 1. -3. 3. - Březen začal jarně, svítilo slunce. Tedy alespoň 

první dva dny, neděle už zase nestála za nic. Co v předcházejících dnech pod 

slunečními paprsky tálo, umrzlo a klouzanici doplnila ohavná mlha. PONDĚLÍ 

4. 3. - Tak mlha i teploty pod nulou pryč, dnes byl opět sluníčkový den. * 

STŘEDA 13. 3. - Haúú, zima nově udeřila. Počátkem týdne se pořádně 

ochladilo, ráno klesla teplota až na minus deset a na dnešek dokonce napadla 

várka nového sněhu. Sím, už néé! VÍKEND 16. - 17. 3. - Sobota ráno postrašila 

novým sněhem, to snad ne! Přes den naštěstí vylezlo sluníčko a část sněhové 

pokrývky zlikvidovalo, takže neděle už měla místy suché silnice. Nicméně 

počasí nijak vlídné, silný vítr studil! STŘEDA 20.3. - Přes noc napadlo 

minimálně patnáct centimetrů sněhu. Předtucha jara a nálada vzaly 

dopoledne za své. Nicméně po obědě se trošku oteplilo, první jarní den zaklepal 

na dveře. ČTVRTEK 21.3. - Rtuť teploměru i nálada silně pod bodem mrazu. 

K tomu silný vítr. VÍKEND 23. - 24. 3. – Vítr, námraza. Zima stále nehodlá 

předat svoji vládu. Nicméně si užívali lyžaři. Vydařený víkend hlásila snad 

všechna lyžařská střediska. * VRAŤME SE DO SOUČASNÉHO ROKU 2018: 

VÍKEND 3. – 4. 3. - Buď jsme si zvykli na mráz, nebo jdou teploty nahoru. Kéž by! 

Však meteorologové tvrdí, že extrémně mrazivé dny jsou za námi a bude se oteplovat. 

PONDĚLÍ 5. 3. - Uplynulý týden se zařadil mezi období s extrémně podprůměrnou 

týdenní teplotou, a to dokonce deset stupňů pod dlouhodobým průměrem. Mrazivé 

počasí přineslo komplikace především v dopravě, ale nejen tam.  
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LEDOVÉ PLOTNY ZPŮSOBILY ZAMRZLÉ PROPUSTKY * Tisková zpráva -

Některé úseky komunikací v Jablonci nad Nisou jsou stále nesjízdné kvůli souvislé 

vrstvě ledu. Tu způsobuje voda, která za normálních okolností protéká propustkem pod 

komunikací. Některé propustky jsou 

ale zamrzlé a voda teče přes silnici, kde 

zmrzne. Nejhorší situace je v ulici U 

Mohelky, ta je neprůjezdná, stejně jako 

účelová komunikace spojka ulic 

Zemědělská a Pod Vodárnou. V obou 

případech jsou místa osazena 

dopravními značkami a ledové vrstvy 

se budou postupně odstraňovat. 

Aktuálně pracovníci Technických 

služeb Jablonec doslova odkopávají vysokou ledovou vrstvu v ulici Pod Vodárnou 

v Lukášově, která spojuje Jablonec s Libercem a je nyní v době stavby přeložky silnice 

I/14 hojně využívaná. Jen s obtížemi a velkou opatrností je z důvodu ledové krusty 

průjezdná křižovatka ulic Jahodová – Malinová na Vrkoslavicích. I tady se budou 

ledové plotny postupně odstraňovat. V souvislosti s vývojem počasí a teplotními 

změnami se dá očekávat lokální namrzání vozovek zejména tam, kde voda stéká ze 

svahu na komunikaci a může namrzat. Pokud se vyplní meteorologická předpověď a 

začne sněžit, stanou se problematické úseky ještě více nebezpečné a opatrnost řidičů 

bude nezbytná. STŘEDA 7. 3. – Během včerejška a dneška napadnul nový sníh. Na 

některých místech pořádně kluzko, dnešní odpolední teploty čtyři stupně nad nulou 

způsobily spíše kaluže a mokro. ČTVRTEK 8. 3. - Jasno, svítilo slunce, teploty začaly 

pozvolna stoupat až k devíti stupňům. PÁTEK 9. 3. – Opět krásně jasný den plný 

slunce. Bezva, urodí se brambory, ančto lidové moudro praví: Na svatého Františka 

déšť, neurodí se brambory. PONDĚLÍ 12. 3. - Na svatého Řehoře líný sedlák, 

který neoře – Kdo dnes oral, pořádně promoknul. Počasí nevlídné, zamračeno, mlha, 

vlhko, déšť. PÁTEK 16. 3. se probudil pod sněhovou pokrývkou. „Na jaro zatím 

zapomeňte, počasí se umoudří až v dubnu,“ zvěstovala předpověď. Zkrátka, současné 

počasí vůbec nenasvědčuje tomu, že už příští týden má vypuknout oficiálně jaro. Podle 

meteorologů si budeme na teplejší počasí muset počkat déle, než bývá zvykem. Rtuť 

v teploměrech se prý vrátí do normálu až v první polovině dubna. Ach jo. Ještě pro 

srovnání: průměrná teplota na území České republiky od 19. března do 15. dubna 

v letech 1981 až 2010 byla 6 °C, průměrný úhrn srážek dosáhl 41 milimetrů (průměrné 

hodnoty platí pro celou ČR do nadmořské výšky 600 metrů). Letos deště málo, mrazu 

moc. PONDĚLÍ 19. 3. – Ani psát se mi nechtělo. Počasí uplynulých dnů stále spíše 

zimního charakteru, rtuť v teploměrech přes den pod nulou, v noci až k -10 °C. Cítíme 

se permanentně prokřehlí.  ČTVRTEK 22. 3. - Ve druhé polovině týdne se denní teploty 

sice pohybovaly mezi třemi až sedmi stupni, v noci stále mrazivé. I dnes jsme 

odstartovali den studeným ránem, na Horské Kvildě bylo minus 20 °C, v Černé 

v Pošumaví minus patnáct a na Jizerce minus 14 °C. K tomu mrznoucí mlha. 

PÁTEK 23. 3. – Počasí za oknem se jevilo mimořádně hnusně. Sychravo, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94132&x=851&y=570&test=ccc


   KRONIKA roku 2018                                                                                 67  

 

bílá mlha. Venku to až tak zlé nebylo, ale během dopoledne začalo nepříjemně mrholit. 

Což o to, zapršet by mělo. Březen i duben byly zatím na množství srážet dost chudé. 

SOBOTA 24. 3. – Polojasno, teploty pomalu ale jistě stoupají, přes den kolem pěti až 

sedmi stupňů. Kdo vyrazil na lyže, nelitoval. Díky mrazivým dnům podmínky pro zimní 

sporty výborné. Tanvaldský Špičák a Severák v Jizerských horách hlásily kolem půl 

metru sněhu. Do hor vyráželi i běžkaři, i když podmínky v níže položených místech 

nebyly úplně dobré. NEDĚLE 25. 3. – Letní čas nám ubral hodinu spánku, ale nevadilo. 

Za okny sice mrazivo, ale celý den krásně svítilo slunce. STŘEDA 28. 3. byla Škaredá 

názvem i škaredá počasím. Zima, déšť. Důsledek toho, že počasí už od pondělí ovlivnil 

příchod studené fronty. Ranní teploty mezi 0 až -4 °C, přes den se rtuť tetelila kolem 

osmičky. Dnešní uplakané počasí bylo tristní o to více, že v centru města začaly 

Velikonoční slavnosti. Mrzli především trhovci a nakupující, účinkující i diváci se 

odklidili do vyhřívaného stanu, který stál pod radničními schody. PÁTEK 30. 3. – Jako 

zázrakem se počasí změnilo k lepšímu. Nepršelo, nebylo sychravo, naopak. Bylo jasno, 

svítilo slunce a jeho paprsky příjemně hřály. Organizátorům slavností v centru města se 

viditelně ulevilo. Trhy zavalily davy lidí, užívajících si předvelikonočního volna 

Velkého pátku, který je druhým rokem státním svátkem. SOBOTA 31. 3. byla málem 

bílá sněhem. Prostě počasí opět nic moc. Z březnové zimy jsme se tak v poklidu 

vyhřátých domovů překulili do dalšího měsíce. Byla sobota, mohli jsme odpočívat s 

vidinou dalších volných dnů. To v ulicích města začal jarní úklid. O velikonočním 

víkendu vyjela do ulic poprvé uklízecí technika. Už v první polovině března, když na 

chvíli polevily mrazy, začal ruční úklid. Zametal se inertní posyp v centru města a 

uklízelo se také v oblasti mšenské přehrady. Proč na těchto místech, je nabíledni. Jak 

střed Jablonce, tak lokalita přehrady jsou místa, kde se pohybuje velké množství lidí. 

Do centra je vedou pracovní nebo 

studijní povinnosti, či cesty na úřad 

nebo do obchodů a lokalita kolem 

přehrady je místem prvních jarních 

vycházek. Samotný jarní úklid 

v Jablonci pak oficiálně odstartoval 

31. března a potrvá zhruba devět 

týdnů. Netýká se jen ulic a 

chodníků, uklízí se také zeleň, což 

obnáší hrabání travnatých ploch a 

bohužel i úklid odpadků. Práce 

smluvně zajišťují Technické služby 

Jablonec, některé plochy pak 

obhospodařují pracovníci veřejně 

prospěšných prací. S úklidem na 

zeleni se začíná vždy v parcích a na 

zelených plochách v centru a 

postupuje se hvězdicovitě směrem 

k okrajům města.  
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ZIMA V JABLONCI NAD NISOU JEŠTĚ NEKONČÍ, ačkoli astrologické jaro už 

přišlo před několika dny. Zrekapitulujme, že během letošní zimy napadly v Jablonci 

necelé dva metry sněhu. Na sníh nejbohatší byl prosinec s dvaaosmdesáti centimetry, 

naopak nejméně sněhu, pouhých pět centimetrů, napadlo v únoru. Náklady na zimní 

údržbu jsou přitom srovnatelné s obdobím před dvěma a třemi lety. Připomeňme si, že 

v zimě 2015-2016 napadlo 125 cm a zima stála 10,3 milionu, rok předtím to bylo 113 

cm a 12 milionů. Výjimkou posledních let byla loňská zima, kdy byl dokonce v lednu 

vyhlášen kalamitní stav, protože najednou napadlo 140 cm sněhu. Za zimní údržbu a 

odvozy sněhu tehdy radnice zaplatila 20,7 milionů korun. Od listopadu 2017 do konce 

února 2018 stála zimní údržba necelých 13,5 milionu korun. Ušetřené peníze budou 

použity na opravy komunikací. Potěšitelné je, že poškození po zimě není větší než 

jindy. Do oprav komunikací letos magistrát plánuje vložit více než 14 milionů. Dalších 

sedmnáct milionů budou stát rozsáhlejší opravy a rekonstrukce. Už nyní je naplánovaná 

velkoplošná oprava povrchu v ulici 9. května a rozsáhlejší oprava chodníku v ulici Na 

Roli. Další akce se připravují, jejich realizace se odvine od kapacit a samozřejmě od 

finančních prostředků. Zahájení vlastních oprav závisí na klimatických a povětrnostních 

podmínkách a také úzce souvisí s termínem zprovoznění výroben asfaltových směsí tzv. 

obaloven.  Začátkem dubna by měla začít dlouho očekávaná oprava havarijního stavu 

lávky pod železniční tratí v ulici Na Můstku. Technici, kteří provádějí mostní prohlídky, 

doporučili její uzavření už v létě roku 2016. Mostek nad Lužickou Nisou je široký 2,5 

metru a slouží pěším jako zkratka pod tratí. Ačkoli lávka není velká, přípravy na její 

opravu byly poměrně komplikované z hlediska různých povolení a souladu termínů. 

Pod mostkem vedou inženýrské sítě a situaci také komplikuje fakt, že podchází trať. 

Náklady na opravu jsou vyčísleny na 850 tisíc korun.  

DUBEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.4. 17/7 20/6 20/6 18/7 17/7 17/9 

5.4. 13/1 15/3 15/3 17/2 17/5 18/6 

9.4. 19/10 24/10 23/8 23/11 22/11 24/11 

7.4. 17/9 21/8 21/5 18/9 18/10 18/7 

12.4. 21/13 23/12 24/13 22/13 23/13 24/12 

14.4. 19/8 21/10 22/9 19/10 22/11 20/10 

16.4. 1511 19/12 18/13 19/12 21/12 21/13 

21.4. 25/8 28/11 27/12 26/11 27/12 27/11 

23.4. 23/10 26/11 23/11 25/13 28/16 27/13 

26.4. 14/4 16/4 16/4 19/8 17/6 18/9 

28.4. 22/12 24/12 24/11 23/15 24/13 25/14 

30.4. 24/10 25/11 21/10 26/12 26/13 28/13 
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 V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom 

 Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň 
NEDĚLE 1. 4. – Sychravo, jaro si dává na čas. Nicméně, jinde bylo hůř. Na severu 

Německa totiž napadnul sníh. Ve vesnici Gersdorf západně od města Rostocku naměřili 

dokonce rekordních pětatřicet centimetrů. Tak vysokou sněhovou pokrývku 

zaznamenali v této oblasti na počátku dubna naposledy v roce 1970. Na některých 

místech spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko to vypadalo spíše jako na 

Vánoce než na Velikonoce. Velikonoční neděle byla aspoň nějakou dobu bílá i na 

mnoha místech Dolního Saska, Šlesvicka-Holštýnska a krátce sněžilo také v Berlíně. 

V oblíbeném baltském letovisku Dierhagen museli lidé sníh odklízet i z plážových košů. 

Sníh komplikoval samozřejmě dopravu. V okolí Rostocku policisté zaznamenali od 

sobotního večera do nedělního rána přes sedm desítek nehod. Ve vesnici Kaslin, asi 

šedesát kilometrů jihovýchodně od Rostocku, se pod tíhou mokrého sněhu dokonce 

zřítil neobydlený dům. Co dodat? U nás vlastně pohodička, že? PONDĚLÍ 2. 4. nás 

oblažilo koledníky i teplým počasím se sluncem. Prý tomu tak má být i pár dalších dní. 

Proč ne, bereme! ÚTERÝ 3. 4. - Díky mobilní kameře dnes večer odhalili strážníci 

původce černé skládky. Ze záznamů bylo patrné, že muž se ženou opakovaně od oběda 

až do večerních hodin naváželi odpad, kam neměli. Ještě ten den v půl desáté v noci se 

na výzvu městské policie dostavili na služebnu k sepsání zápisu o podání vysvětlení. 

Celou záležitost nyní bude řešit odbor stavební a životního prostředí. Od začátku 

letošního roku se díky mobilním kamerám podařilo odhalit dalších osm přestupků 

neoprávněného zakládání černé skládky. Hříšníkům hrozí pokuta až 100 tisíc korun. 

Zpráva tak úplně s počasím nesouvisí, ale se životním prostředím moc. Kéž by případ 

odradil další bordeláře, kteří odkládají odpad tam, kam nemají. STŘEDA 4. 4. měla být 

nejteplejším dnem tohoto týdne a nutno přiznat, že se snažila. Bylo skutečně parádně 

teplo a naše prádelní šňůry se prohýbaly pod velkým prádlem. Zítra má podle 

předpovědi pršet, uvidíme. ČTVRTEK 5. 4. – Prádlo přes noc v pohodě doschnulo, 

ještě dopoledne mu pomáhaly sluneční paprsky, pak s ním raději rychle domů a dobře 

jsem udělala. Odpoledne už trochu zamračená obloha, k večeru černo a nakonec se 

spustil déšť, kterému na některých místech předcházely kroupy. VÍKEND 7. až 8. 4. – 

Sobota plná slunce a mírného větru, neděle ukázkově aprílová. Sluneční paprsky 

střídaly přeháňky, drobné mrholení i intenzivní déšť, vítr zesílil. I přes poměrně vysoké 

teploty se na horách o víkendu lyžovalo. Tisíce návštěvníků zaznamenaly například 

Krkonoše, kde na sjezdovkách stále leží devadesát centimetrů sněhu. PONDĚLÍ 9. 4. -  

Extrémní vedro, rtuť na jednadvacítce. Tedy u nás. Jinde ještě tepleji. Na 46 stanicích - 

ze 147 měřících alespoň třicet let, padly dnes teplotní rekordy platné pro 9. duben. 

Devět míst zaznamenalo 25 stupňů Celsia, leckde bylo i více. Vůbec nejtepleji bylo 

v Karviné, kde se teplota vyšplhala na 25,9 stupně Celsia. Pro tamní stanici to ale nový 

rekord nebyl. Nejvyšší hodnoty byly regionálně dosahovány v Moravskoslezském kraji, 

Jihomoravském kraji a ve Východočeském kraji. Vedle Karviné bylo více než 25 °C 

také ve Slezské Ostravě, Bohumíně - Záblatí, Dyjákovicích, Bělotíně, Ropicích, 

Poděbradech, Ostravě - Porubě a rovných 25 stupňů naměřili v Lednici. Pro 

žádné z těchto míst to ale nebyl teplotní rekord platící pro 9. duben. Nejvyšší 
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nový rekord má stanice v Českých Budějovicích - Rožnově, kde bylo 24,8 stupně Celsia 

a dosavadní z roku 1901 byl tak překonán o půl stupně. Nová maxima mají také 

například v Opavě, Kroměříži, Táboře, Čáslavi, Holešově nebo Praze - Libuši. PÁTEK 

13. 4. - Neobvykle teplý týden s průměrnou teplotou kolem osmnácti stupňů Celsia 

narušil pátek. Zamračená obloha nevěstila nic dobrého, odpoledne poprchávalo a 

k večeru pořádné spršky deště. VÍKEND 14. – 15. 4. se probudil do mlhavého rána, 

naštěstí se mraky už v sobotu během dopoledne roztrhaly a začalo svítit slunce. Jasná 

obloha vydržela pak už po oba dva víkendové dny. PONDĚLÍ 16. 4. - Opět déšť, ale byl 

třeba. Jako mávnutím kouzelného proutku se po něm začalo vše mohutně zelenat, tráva i 

stromy. STŘEDA 18. 4. byla plná slunce. Paprsky vyvlekly rtuť teploměru během dne 

ke dvacítce a my si užívaly. Nejen tepla, ale také rozkvetlé přírody. Momentálně boduje 

zlatý déšť a magnólie. PÁTEK 20. 4. - Teplý den, který překonal rekordy na 102 

meteorologických stanicích, kde se měří déle než třicet let. Nejtepleji bylo v Praze na 

Karlově, kde teploty dosáhly 28,5 °C. Počasí přepsalo tabulky také na osmi z jedenácti 

stanic, které měří sto let. K těm patřilo i Klementinum, kde bylo v patnáct hodin na 

teploměru 26,1 °C, rekord pro 20. duben zde byl 24,6 °C z roku 1988. Příjemně teplo 

bylo i u nás, rtuť teploměru ukazovala pětadvacítku. VÍKEND 21. - 22. 4. – Sobota byla 

zatím nejteplejší den roku. Nejvyšší teploty se dostaly těsně pod tropickou třicítku a 

rekordy padly na stovce stanic. V neděli se trochu ochladilo, od západu se na nás valila 

studená vlna s deštěm. Pršet však začalo až v PONDĚLÍ 23. 4. – Prší-li na svatého 

Vojtěcha, neurodí se švestky - pokud pranostika platí, tak máme asi smůlu, protože 

kolem druhé odpolední se spustil déšť. S krátkými přestávkami, kdy vykouklo slunce, 

vydrželo dnes pršet až do večera. STŘEDA 25. 4. - Už naštěstí bez deště, protože: Na 

Svatého Marka deštivo, sedm týdnů blátivo. ČTVRTEK 26. 4. – Obloha nebyla 

skoupá, nadělila slunce, déšť i kroupy. Vše pěkně na střídačku po celý den. Oproti 

předcházejícím dnům se mírně ochladilo, takže teploty se dostaly do hodnot obvyklých 

pro duben. PÁTEK 27. 4. – Ač svítilo slunce, fičel dopoledne až do oběda docela 

studený vítr. Ráno klesla teplota vzduchu, na Šumavě pod 6 °C, na Horské Kvildě 

naměřili dokonce minus 6,2 °C, u nás na Jizerce v Jizerských horách -4,7 °C. Co se 

počasí a slunečních paprsků týkalo, poslední dubnový VÍKEND 28. – 29. 4. se vydařil. 

A začaly kvést jabloně, paráda. Až na to, že nejen u nás krajinu pokryl žlutý prach.  

VYPUKLO PYLOVÉ ŠÍLENSTVÍ, za které ovšem nemůže řepka, jak se někteří 

domnívají. Způsobil ho prý rychlý nástup jara s vysokými teplotami a suchem a 

záhy jsme se ocitli v letním počasí. Příroda tak začala rychleji kvést a 

produkovat mnohem více pylu. Jeho nadbytek nejvíce ovlivňují lesní dřeviny, 

zejména nad borovými lesy se zvedají žlutá oblaka, která se následně po větru 

šíří po celé krajině do několikakilometrových vzdáleností. K vrtochům letošního 

počasí patří i to, že třešně vykvetly dřív než vrby jívy. Koncem dubna už také kvetly 

kaštany, což se stává výjimečně. PONDĚLÍ 30. 4. – Fičel vítr, takže pod zlatým deštěm 

je žluto nejen od pylu, růžová kvítka jabloní ´sněží´ na trávník, jehož výška upozorňuje, 

že brzy budeme sekat. K večeru leckde plály ohně, čarodějnice měly rej bez deště. 

Vydařil se ohňostroj nad přehradou, který tradičně přilákal stovky diváků.  
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KVĚTEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.5. 19/8 20/11 19/11 22/12 25/13 28/12 

5.5. 20/6 22/7 23/9 21/10 24/12 23/10 

7.5. 23/8 24/8 24/7 23/9 24/10 22/8 

10.5. 21/11 26/12 25/12 23/15 25/12 24/14 

12.5. 24/12 25/14 25/14 27/13 27/13 26/11 

14.5. 22/10 23/10 25/10 24/12 23/11 22/11 

17.5. 17/10 19/9 18/9 17/13 19/12 18/14 

19.5. 20/7 22/9 22/10 21/10 23/10 20/8 

21.5. 21/7 23/9 22/9 23/10 23/10 22/9 

24.5. 23/15 24/14 25/14 26/16 26/14 25/13 

26.5. 25/13 26/14 25/13 26/13 27/15 25/14 

28.5. 27/17 30/16 30/17 30/17 31/17 29/16 

31.5. 28/19 30/18 30/16 29/20 32/19 29/19 

 Když se v máji blýská, tak si sedlák výská 

 Večerní rosy v máji hodně sena dají 
ÚTERÝ 1. 5. – Nepršelo, slunce hřálo, takže není třeba míti obavy o úrodu. Pranostika 

totiž praví, že: Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena… inu, dobře bude.  

STŘEDA 9. 5. – Oproti předcházejícím prosluněným dnům se dnes o pár stupňů 

ochladilo a slunce se schovalo za mraky. Odpoledne to dokonce vypadalo, že bude 

pršet, ale spadlo jen pár velikých kapek, zůstalo lepkavé dusno. Déšť by byl potřeba, je 

sucho, sucho a zase sucho. STŘEDA 9. 5. - Bouřky s větry dosahujícími v nárazech síly 

vichřice a s přívaly deště či krupobitím zasáhly ve středu v noci celé Německo. 

Intenzívní bouřky by měly dorazit ve čtvrtek odpoledne i do Česka a nejvíc jich lze 

očekávat v pátek, pravila předpověď. Tak uvidíme. Zapršet by mohlo. ČTVRTEK 10. 5. 

– Dopoledne se ještě nic nedělo, až kolem šestnácté hodiny nejprve průtrž, pak začalo 

mírně pršet, ale dlouho to nevydrželo. Prý že studená fronta ze západu přinese silné 

bouřky a intenzivní srážky! Nevěřili jsme, ale krátce po osmnácté hodině to vypuklo. 

Lilo ukrutně, průtrž mračen obrovská, všude se valila voda, tvořily se ohromné kaluže. 

Zase ale brzy bylo po všem. V noci mírně mrholilo, trochu se ochladilo, krásně se 

dýchalo, vzduch parádní. NEDĚLE 13. 5. se více než povedla, počasí připomínalo 

vrcholné léto. Ovocné stromy už odhodily květy a nyní předvádějí svoji krásu azalky, 

rododendrony a hlavně šeřík. Jeho tmavě fialové i sněhobílé koruny stromů připomínají 

ohromné rozkvetlé kytice a nádherně voní. Všechno kolem sytě zelené, parádní to 

pastva pro oči! A to při tom na dnešní den připadá vláda posledního ledového muže! 

Svátek má Bonifác, ale stejně jako v sobotu Servác a v pátek Pankrác, mrazivo nebylo. 

STŘEDA 16. 5. se probudila omytá nočním deštíkem. Přes den pak polojasno, pozdní 

odpoledne pod tmavou oblohou. Bouřilo, hromy zdálky zvěstovaly déšť, ale pršelo jen 

chvilinku. ČTVRTEK 17. 5. propršel. PÁTEK 18. 5. – Ochladilo se, ráno na 

teploměru pouhých patnáct stupňů, přes den sice o malinko více, ale foukal 
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vítr, takže pocitově nám bylo chladno. Odpoledne se protrhaly mraky a usmálo se 

slunce. SOBOTA 19. 5. – Ráno na teploměru pouhých třináct stupňů, přes den kolem 

devatenácti. Odpoledne spadlo pár velkých kapek, vypadalo to na vydatný déšť, ale 

sešlo z toho a nerozpršelo se. K večeru jsme si doma přitopili. STŘEDA 23. 5. – Dusno, 

před polednem pořádná průtrž mračen. Pršelo asi dvě hodinky, pak už zase svítilo 

slunce, vzduch jako v prádelně. PÁTEK 25. 5. – Bylo krásně jasno a svými slovy 

potěšila pranostika tvrdící: Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění… 
PONDĚLÍ 28. 5. – Pokračovaly výrazně nadprůměrné teploty – přes den až tropická 

třicítka. I voda v přehradě má dvacet stupňů, není divu, že koupel v ní už láká. Po vodě 

z oblohy u nás zatím ani vidu ani slechu. ÚTERÝ 29. 5. – Tropy! Teploměr na sluníčku 

ukazoval po poledni dvaatřicet stupňů Celsia. STŘEDA 30. 5. – Asi o čtyři stupně 

méně, ale dusno, k večeru spadlo pár kapek. U nás zkrátka nezapršelo, byť jinde ano. 

Bouřka se prohnala jižní částí středních Čech a částí Prahy, kde ji doprovázelo krupobití 

a přívalový déšť. Voda zatopila suterény a přízemí Fakultní nemocnice Vinohrady 

a také vestibul stanice metra Želivského. ČTVRTEK 31. 5. - Měsíc májový končí 

s tvrzením, že takovýto tropický závěr května jsme naposledy zažili před třinácti roky.  

TROPY JAK PŘED TŘINÁCTI LETY – Otevřeme si KRONIKU ROKU 2005, kde 

se můžeme u posledního květnového víkendu přečíst: ´Česko se na víkend proměnilo 

v tropy´ – ´Provozovatelé koupališť a restaurací se z horkých dnů radovali´ – 

´Záchranáři vyjížděli hlavně ke starým lidem´ – tolik novinové titulky 

potvrzující, že tropická vedra pokračovala i o víkendu, teploty vystoupily nad 

30 °C a lámaly rekordy. V neděli meteorologové naměřili v pražském 

Klementinu v odpoledních hodinách 32 °C, takže padl rekord z 29. 5. 1931, kdy 

bylo o půl stupně méně. Na našem teploměru v okně směrem na západ bylo 

kolem pětatřiceti stupňů. Není divu, že přehrada byla po oba dva dny 

v obležení lidí, že naopak slabší jedinci kolabovali. V neděli odpoledne v dálce 

hromovalo, u nás však spadlo jen pár kapek a žár pokračoval. Zahrádkáři 

museli navečer kropit a zalévat ručně… - konec citace z 2005 i konec května 2018.   

 

ČERVEN 
 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno 

 Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí 

PÁTEK 1. 6. – Dopoledne hic, odpoledne mezi třetí a čtvrtou hodinou pořádná bouřka, 

hromy, přívalový déšť. Vyplnilo se tak varování Českého hydrometeorologického 

ústavu před velmi silnými bouřkami. V řadě krajů hasiče zaměstnaly přívaly vody či 

popadané větve a stromy. U nás déšť neškodil. V Brtnici na Jihlavsku zatopila voda 

desítky domů. Bouřky navíc nepoleví ani v sobotu, kvůli vydatnému dešti může dojít 

i k vzestupu hladin menších toků. Na anketní otázku Novinek, zda způsobila 
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vlna bouřek nějaké škody, odpovědělo přes web téměř čtyři tisíce čtenářů. ANO 

odpovědělo 3,5 %, NE 20,9 % a bouřka u nás vůbec nebyla 75,6 %.  

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.6. 23/13 26/17 26/16 24/17 28/17 24/17 

4.6. 26/14 28/15 28/15 27/17 28/16 27/16 

7.6. 27/15 29/16 29/15 30/17 28/16 28/15 

9.6. 28/17 29/16 29/17 30/18 29/18 29/18 

11.6. 28/17 29/16 29/17 30/18 29/18 29/18 

14.6. 21/11 22/12 22/13 23/13 23/14 22/14 

16.6. 25/13 26/15 27/13 27/15 26/15 26/14 

18.6. 23/11 25/14 25/11 25/14 27/15 26/15 

21.6. 29/8 31/10 29/10 31/12 32/12 32/11 

23.6. 14/9 17/10 16/9 17/10 20/11 18/11 

25.6. 18/9 20/11 20/12 21/15 21/11 20/11 

28.6. 20/15 20/16 19/14 20/19 22/15 22/16 

30.6. 20/8 22/9 22/9 21/9 23/9 20/9 

VÍKEND 2. – 3. 6. naplnil varování meteorologů před silnými bouřkami s tím, že 

ojediněle mohou být doprovázené srážkovými úhrny kolem padesáti milimetrů 

a kroupami. Kvůli přívalovým dešťům došlo leckde k rychlým vzestupům hladin 

menších toků v místech, kde je půda výrazněji nasycena z dřívějších srážek. Výstraha 

platila pro Vysočinu, Prahu, Středočeský, Plzeňský a Jihočeský kraj a na mnohých 

místech – soudě podle televizních zpráv, lidé bojovali s vodou ve svých zatopených 

domech a zahradách. U nás se ´jen´ ochladilo. PONDĚLÍ 4. 6. – Krátce po obědě to 

vypadalo na déšť, skutečně začalo krápat, ale spadlo jen pár kapek. ČTVRTEK 7. 6. – 

Zatímco včera mírně profukoval vítr, dnes se vzduch ani nehnul a bylo brutální vedro. 

Po blankytně modré obloze pomalu sem tam si pluly jemně načechrané bílé obláčky, 

před slunečními paprsky nebylo úniku. Ještě v noci na teploměru dvacet stupňů. 

Potřebovalo by zapršet, tedy alespoň u nás, klidně i zítra, byť je Medarda. PÁTEK 8. 6. 

MEDARDOVY MRAZY VINNÉ RÉVY NEPOKAZÍ, tvrdí pranostika. Celý den 

nemrzlo ani omylem, naopak, bylo vedro nesnesitelné, teploměr na slunci ukazoval 35 

stupňů. Podvečer vydatně bouřilo, pršelo, ba i kroupy nás zasypávaly. Jde sice o kousky 

ledu, ale vinnou révu snad nepokazí. Navzdory pranostice i Medardovi. VÍKEND 9. – 

10. 6. - Sobota i neděle polojasná, pod zamračenou oblohou. Odpolední hromobití 

přešlo k několika lijákům. PÁTEK 15. 6. – Dnes po sérii zamračených dnů se vyjasnilo 

a nepršelo. Dům dětí Vikýř si naplánoval na dnešek velikou oslavu svého výročí pod 

širým nebem a počasí akci přálo. NEDĚLE 17. 6. – Přes den příjemné teploty kolem 

pětadvaceti stupňů. ČTVRTEK 21. 6. – Odpoledne fičel pořádný vítr, u nás sice žádné 

škody – kromě pár popadaných větví, nenapáchal, krušněji bylo jinde. PÁTEK 22. 6. – 

Výrazně se ochladilo. Ráno na teploměru šest stupňů, přes den 10 °C. Celý 

den to vypadalo na déšť, spustil se až pozdě odpoledne. VÍKEND 23. – 24. 6. 

https://www.novinky.cz/domaci/473770-zaplavene-domy-polamane-stromy-ceskem-se-prohnaly-silne-bourky.html
https://www.novinky.cz/domaci/473770-zaplavene-domy-polamane-stromy-ceskem-se-prohnaly-silne-bourky.html
https://www.novinky.cz/domaci/473770-zaplavene-domy-polamane-stromy-ceskem-se-prohnaly-silne-bourky.html
https://www.novinky.cz/domaci/473770-zaplavene-domy-polamane-stromy-ceskem-se-prohnaly-silne-bourky.html
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byl hnusně studený, lilo a pršelo, mrholilo a lilo, krápalo a byla nám zima, doma se 

topilo. Léto skončilo? PÁTEK 29. 6. – Po dnech plných deště a větru přinesl dnešek 

dětem nejen vysvědčení, ale také sluníčko a snad předzvěst léta. Jo a myší nebude 

mnoho! Pranostika totiž říká:  Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.  

 

ČERVENEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.7. 19/7 22/10 23/7 21/10 23/10 20/9 

4.7. 27/14 29/15 29/14 27/13 30/15 28/14 

7.7. 23/13 27/15 27/15 27/14 26/16 27/15 

9.7. 23/13 26/14 27/13 26/16 27/15 28/15 

12.7. 19/13 21/13 22/14 22/14 24/14 22/13 

14.7. 27/14 28/14 29/14 26/13 28/14 24/14 

16.7. 27/14 28/14 29/14 26/13 28/14 24/14 

19.7. 24/17 28/15 28/18 25/15 23/15 21/13 

21.7. 29/17 30/17 31/16 29/17 29/16 29/15 

26.7. 29/15 31/18 31/15 30/18 30/19 29/17 

28.7. 30/17 32/20 32/18 33/20 32/20 32/19 

30.7. 31/16 34/20 33/19 32/20 33/20 31/19 

 Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití 

 Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje  
PÁTEK 6. 7. - Červenec začal bláznivě, tedy co se počasí dotýká. Byla nám zima - 

pocit chladu umocňoval vítr, vzápětí o pár hodin později vedro. Tak dokola na 

střídačku. Dnes se hodila osvěžující koupel, dusno před bouří. Déšť ale nepřišel, takže 

trvá sucho. ÚTERÝ 10. 7. – Odpoledne pořádná bouřka, lilo jako z konve, teplota klesla 

minimálně o pět stupňů. K večeru ukazoval teploměr 12 °C.  STŘEDA 11. 7. – 

Odpoledne další průtrž mračen. ČTVRTEK 12. 7. – Ráno se na nás příjemně usmívalo 

slunce, ale zatažená obloha a déšť na sebe nenechaly dlouho čekat. SOBOTA 14. 7. 

začala pořádným lijákem, aby se nakonec počasí umoudřilo a umožnilo víkendové 

posezení venku. PONDĚLÍ 16. 7. – Konečně opět letní den plný slunce, jehož paprsky 

lákaly ke koupeli. ÚTERÝ 17. 7. – A všechno zase jinak. Slunce zmizelo za mraky a 

vládu převzal vítr, který s neutuchající silou řádil celý den až do noci. STŘEDA 18. 7. – 

Beze změn, jen vítr se trošičku zkrotil a občas spadlo pár dešťových kapek. VÍKEND 

21. - 22. 7. nabídnul nefalšované letní počasí. Vedra prý budou pokračovat, předpověď 

počasí na následujících třicet dní slibuje vysoké teploty a podprůměrné srážky, o které 

se postarají především lokální bouřky. Podle meteorologů se může následující období 

přiblížit rekordnímu teplu z roku 2015. No, uvidíme. PONDĚLÍ 23. 7. – Vedro bylo, 

hlavně dusno, odpoledne to vypadalo, že zdvihající se vítr přivane déšť, ale nestalo se 

tak. V sobotu bouřky zaměstnaly hasiče na jihu Čech a na Vysočině, 

odklízeli zejména polámané větve. ÚTERÝ 24. 7. – Vedro obrovské, už 
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časně zrána na teploměru 15 °C, přes den na slunci ke třicítce.  STŘEDA 25. 7. – Na 

svatého Jakuba brambor plná úroda - vlastně netuším, co nám tato pranostika 

zvěstuje. Nicméně vím určitě, že v dnešním dusném vedru by se mi nechtělo 

s brambory nic dělat - ani sázet ani sklízet. Konec konců, stejně je na to už buď pozdě, 

nebo příliš brzy.  Zítra se doufám neochladí, byť pranostika na 26. července slibuje: 

Svatá Anna, chladno z rána. PÁTEK 27. 7. – Neochladilo se včera ani dnes, naopak. 

Dopolední vedro a dusno bylo nesnesitelné. Krátce před třináctou hodinou nás zalila 

voda. Lilo asi hodinku, 

déšť neměl sice 

dlouhého trvání, ale byl 

vydatný. Ti, kteří čekali 

na zatmění Měsíce, se 

báli, aby nepršelo i 

v noci. Obavy to byly 

liché, tedy alespoň 

v našem regionu. 

Obloha byla jasná, 

působivý úkaz na nebi 

šel pozorovat parádně. 

Pátek 27. 7. by se tak 

dal překřtít názvem: 

ASTRONOMICKÝ DEN ROKU - Večerní obloha nabídla úplné zatmění 

Měsíce, a to nejdelší v tomto století. K tomuto jevu dochází i dvakrát ročně, 

avšak v pátek 27. července vedle měsíce vynikla také planeta Mars, která byla 

v takzvané Velké opozici, což znamená, že byla značně blíže k Zemi než 

obvykle. Zatmění trvalo 1 hodinu, 42 minut a 57 sekund, alespoň o částečné 

zatmění však šlo po dobu téměř čtyř hodin. Jeho hlavní fáze začala ve 21:30, 

jeho maximální fáze nastala ve 22:21, skončila ve 23:13. Na našem území však 

Měsíc vyšel ve 20:47 -  v Praze, jinde se čas lišil o minuty, kdy začala první fáze 

částečného zatmění. Pozorování v hlavním městě komplikovala oblačnost, 

zatmění bylo pozorovatelné až před půl jedenáctou. Nad hvězdárnou ve 

středočeském Ondřejově bylo rovněž oblačno. Také stovky lidí, kteří vyrazili 

pozorovat zatmění v brněnské hvězdárně na Kraví hoře, čekalo zpočátku kvůli 

zatažené obloze zklamání, nakonec se ale zrudlý Měsíc objevil. Zatmění Měsíce 

nastává obvykle při úplňku, a to tehdy, pokud se Slunce, Země i Měsíc ocitnou 

v jedné přímce. Měsíc na určitý čas projde zemským stínem, z toho důvodu jeho 

jasnost zeslábne a na chvíli zmizí z oblohy. Tentokrát při úplném zatmění byl 

Měsíc asi 5,5 stupně nad jihovýchodním obzorem a v té době pod ním vyšel 

jasný Mars. Tato planeta se dostala do takzvané Velké opozice se Sluncem, při 

které dosáhla maxima hvězdné velikosti. Znamená to, že byla 
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nejjasnější za posledních patnáct let. Pozorovat jsme tak mohli blízko sebe 

zrudlý Měsíc a výrazně naoranžovělý Mars… VÍKEND 28. - 29. 7. byl tropický, co 

k tomu dodat? První letošní vlna třicetistupňových veder přišla sice až minulý týden, 

což je netypické, protože takové vedro přichází zpravidla mnohem dříve. A prý to 

nebude to jediné, čím se může letošní léto od těch předchozích lišit. Je totiž docela 

dobře možné, že srpen bude ještě teplejší než červenec. Kdyby nebylo tak hrozné sucho, 

vlastně by to bylo fajn léto.  ÚTERÝ 31. 7. – Červenec se s námi rozloučil extrémní 

teplotou a předpovědí, že v nadcházejícím týdnu budou v Česku panovat vedra vlivem 

velmi teplého proudění vzduchu od jihu. Očekávají se nejen tropické dny, ale i noci, 

kdy teploměry nebudou klesat pod 20 stupňů.  Meteorologové dnes rozšířili výstrahu 

před velmi vysokými teplotami na většinu území republiky s tím, že odpolední maxima 

budou minimálně do čtvrtka stoupat nad 34 stupňů Celsia. Varování před vysokými 

teplotami neplatilo jen na Vysočině a v kraji Ústeckém, Jihočeském, Zlínském 

a Moravskoslezském. Na zbytku území v polohách do 600 metrů nad mořem platil 

druhý stupeň varování a rovněž výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Z oblasti 

severozápadních Čech se oblast, kde se důrazně nedoporučuje rozdělávat v přírodě 

oheň, rozšířila i do středních a východních Čech a rovněž na jih Moravy. Předpokládá 

se, že v dalších dnech se bude s ohledem na vývoj počasí toto varování rozšiřovat.  

SRPEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.8. 33/19 35/21 35/20 34/22 35/20 34/20 

4.8. 33/20 35/21 34/21 34/20 35/21 34/20 

6.8. 28/15 30/16 32/18 30/18 31/18 29/16 

9.8. 34/20 36/20 37/19 35/22 37/23 36/21 

11.8. 23/9 27/11 24/11 27/13 26/13 26/13 

13.8. 30/16 34/18 34/17 34/19 33/19 32/19 

16.8. 27/14 29/16 29/18 29/15 30/15 27/14 

18.8. 29/18 31/17 30/15 32/18 32/18 29/16 

20.8. 30/16 32/17 33/17 32/18 32/18 33/18 

23.8. 30/18 33/19 33/18 33/18 33/19 33/18 

25.8. 18/10 20/13 21/13 21/13 22/12 23/13 

27.8. 21/13 25/14 25/11 24/13 23/12 21/12 

30.8. 21/12 23/14 23/11 23/14 29/16 29/16 

 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné počasí se očekává 

 Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí  
STŘEDA 1. 8. – První srpnová středa měla být nejteplejším dnem týdne, a tak se stalo. 

Nejvíce bylo naměřeno v Řeži u Prahy, a to 38 °C, u nás už dopoledne 31 °C a před 

obědem 35 stupňů.  
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Mapa zachycuje teploty ve středu 1. srpna 2018 

NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ - Meteorologové prodloužili výstrahu před velmi 

vysokými teplotami do odvolání. Platí na většině území republiky v polohách do 600 

metrů. Vedle toho rozšířili i územní platnost varování před rizikem vzniku požárů. 

ZPŮSOBUJÍ VÁM EXTRÉMNÍ HORKA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY? Byla anketní otázka 

na webu Novinek, 2 053 čtenářů odpovídalo takto: ANO, musím se hlídat – 68, 4 % * 

NE, horko mi nevadí – 20, 7 % *  Ani jedno, ani druhé – 10, 9 %.  ČTVRTEK 2. 8. - Po 

teplém ránu s 21 °C a dopoledním polojasnu to začalo vypadat, že bude pršet. Do 

vlhkého tropického vzduchu skutečně vpadla deštivá mračna, pršelo vydatně, leč krátce. 

Nicméně nastala typická tropická ´prádelna´. Američané tomu prý říkají ´sticky day´ 

neboli lepkavý den. Šaty se na nás lepily nejen ve čtvrtek, ale i v PÁTEK 3. 8. – To už 

osvěžení přinesl mírný větřík, z deště nám na parapet zabubnovalo však jen pár kapek. 

V rámci Libereckého kraje pršelo nejvíce v Turnově, kde během dvou hodin spadlo na 

metr čtvereční země skoro osmnáct litrů vody. Podobně silný déšť tu měli na začátku 

července. V lesích pak snížil liják riziko pustošivých požárů. SOBOTA 4. 8. – Teplotní 

rekordy padly na třicítce stanic. Nejvíce naměřili v Poděbradech na Nymbursku, kde 

padl o dvě desetiny stupně rekord 35,8 °C z roku 1943. Tropická třicítka byla pokořena 

i v našem kraji. PONDĚLÍ 6. 8. – Ráno na teploměru příjemných patnáct stupňů. I přes 

den se trochu ochladilo, ale nijak dramaticky. Až do září má být podle meteorologů celé 

období dál teplotně nadprůměrné, co naděláme, smažíme se a snažíme se horko zvládat. 

STŘEDA 8. 8. - S horkým létem postupně narůstá počet tropických nocí, kdy minimální 

teplota neklesne pod 20 °C. V Praze už jich meteorologové zaznamenali do dnešního 

dne devět. A například v Ústí nad Labem rekordních šest nocí po sobě. U nás to je něco 

podobného. Pro zajímavost - rekordních je dvanáct nocí za sebou z roku 1868, během 

roku 2015 jich bylo jedenáct (období od 27. 7. do 5. 8.). ČTVRTEK 9. 8. – Tak dnes 

opravdu brutální počasí, byli jsme na kolaps. Celý den se chystalo k bouřce, vedro a 

dusno neslýchané. Tropická noc jak vyšitá. Pršet začalo až k ránu na PÁTEK 10. 8. – 

Minimálně o deset stupňů se ochladilo, celý den pod mrakem, poprchává. Že by byla 

pravdivá pranostika? Ta tvrdí, že: Na svatého Vavřince první podzimní den. 
SOBOTA 11. 8. – Po roce se k Zemi znovu přiblížil meteorologický roj 

https://www.novinky.cz/domaci/479439-kdy-to-skonci-ochlazeni-je-v-nedohlednu-priznali-meteorologove.html
https://www.novinky.cz/domaci/479439-kdy-to-skonci-ochlazeni-je-v-nedohlednu-priznali-meteorologove.html
https://www.novinky.cz/domaci/479439-kdy-to-skonci-ochlazeni-je-v-nedohlednu-priznali-meteorologove.html
https://www.novinky.cz/domaci/479439-kdy-to-skonci-ochlazeni-je-v-nedohlednu-priznali-meteorologove.html
https://www.novinky.cz/domaci/479439-kdy-to-skonci-ochlazeni-je-v-nedohlednu-priznali-meteorologove.html
https://www.novinky.cz/domaci/479439-kdy-to-skonci-ochlazeni-je-v-nedohlednu-priznali-meteorologove.html
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Perseid. Vzhledem k teplé noci a jasné obloze to byla skvělá podívaná, která vyvrcholila 

z NEDĚLE 12. 8. na PONDĚLÍ 13. 8., kdy padalo průměrně sedmdesát hvězd za 

hodinu. Měsíc se nacházel v novu a nesvítil, takže podmínky pro pozorování byly 

ideální. Což se bude opakovat zase až v roce 2023. Jinak počasí s námi laškuje. Občas 

se malinko ochladí, ale pak opět dusné vedro. V noci z pondělí na ÚTERÝ 14. 8. trochu 

zapršelo, ráno bylo všude mokro. Přes den pak opět ´prádelna´, teplý vzduch od jihu 

přivál další vlnu nadprůměrně ohřátých dnů. Dál platí výstraha před požáry, Liberecký 

kraj patří k místům, kde hrozí největší riziko. Milovníci plavání si ovšem libují. Teplota 

přehrady je až 25 °C. PÁTEK 19. 8. - Česko dál zažívá mimořádně teplé dny. V období 

od 23. července do dnešního dne sice teploty v jednotlivých týdnech nepřekročily 

extrémní hodnoty, ale 28denní období jako celek bude mít nejvyšší teploty v novodobé 

historii. Důvodem je, že v každém ze čtyř týdnů po sobě byly naměřené nadprůměrné 

teploty. ČTVRTEK 23. 8. - Nemělo cenu psát, protože by to bylo stále na stejnou notu – 

nadprůměrně teplé počasí - vedro, dusno, sucho. Dnes to snad vyvrcholilo, bylo 

opravdu nesnesitelně. Plazíme se ulicemi s vyplazenými jazyky. Meteorologové 

předpovídají déšť, že by konečně zapršelo? PÁTEK 24. 8. – K ránu trochu sprchlo, a 

pak zase nedýchatelno. To bylo vše? Kdepak, jupíí, kolem desáté dopolední deštík a na 

teploměru sympatických sedmnáct stupňů. Zamračená krajina možná nahrává 

pranostice: Na Bartoloměje moc mraků, v zimě moc sněhu. Tak nevím, budeme 

v zimě láteřit? Tož na odlehčenou. V oněch šílených vedrech jsem zaznamenala hlášku: 

Ještě že nesněží, kdo by v těch vedrech odhazoval. Inu, hlavní je neztratit smysl pro 

humor a my vzhledem k momentálnímu dešti máme náladu výtečnou. A vlastně řeč o 

sněhu není až tak zcela mimo. Rakousko hlásí, že po vlně veder nastal náhlý pokles 

teplot a v Alpách napadlo množství nového sněhu. Na hoře Sonnblick – 3 106 metrů 

nad mořem, a na horské chatě Rudolfshütte v jižní části země leželo v neděli 26. srpna 

čtyřicet centimetrů. Některé výše položené silnice byly kvůli sněžení přechodně 

nepojízdné. PONDĚLÍ 27. 8. – Teploty šly sice o pár stupňů dolů, ale dnes opět dusivé 

vedro.  STŘEDA 28. 8. – Slunce, vedro. Prý má pršet. Hm.  PÁTEK 31. 8. - Vítr a 

konečně také déšť! Chvílemi docela vydatný.      

ZÁŘÍ 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.9. 18/13 17/15 17/14 21/16 22/15 25/16 

3.9. 24/14 22/16 21/14 22/17 23/16 25/16 

6.9. 24/14 25/14 26/14 25/12 26/12 24/13 

8.9. 22/13 23/11 24/13 24/12 25/12 23/11 

10.9. 24/13 26/15 27/13 25/15 27/15 26/14 

15.9. 20/8 21/8 21/8 22/9 24/9 22/8 

13.9. 24/13 24/13 21/14 27/15 28/16 26/16 

17.9. 24/10 25/10 27/9 26/11 26/13 26/13 

20.9. 27/16 29/14 29/11 28/15 30/15 27/14 
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Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

22.9. 17/9 18/11 18/10 18/12 16/10 17/11 

24.9. 10/4 12/5 12/6 13/6 14/5 13/6 

27.9. 20/9 22/6 22/8 20/8 21/9 21/11 

29.9. 13/2 15/3 15/2 14/4 14/2 14/3 

 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom 

 Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří 
NEDĚLE 2. 9. – Zatímco sobota více méně propršela, poslední prázdninová neděle byla 

prosluněná a zvala k příjemnému posezení ven. ÚTERÝ 4. 9. – Ráno hustá mlha, snad 

by se dala krájet. Předzvěst podzimu? Nicméně už před obědem se krásně vyjasnilo a do 

pozdního odpoledne vydatně hřálo slunce. SOBOTA 8. 9. – Jasná obloha, slunce, teplo. 

Stejně jako ve dnech předcházejících. PONDĚLÍ 10. 9. – Přes den slunečno. V teplé 

noci spadlo pár kapek a chvíli to vypadalo, že se rozprší. Déšť se sice spustil, ale neměl 

dlouhého trvání, zkrátka přeháňka. ÚTERÝ 11. 9. – Malinko pod mrakem, ale slunce se 

mohutně snažilo vykouknout a hřát. Prý nás ještě čekají tropické teploty, inu, proč ne. 

STŘEDA 12. 9. - Hutné vedro, na hranici tropických teplot. PÁTEK 14. 9. – Ochladilo 

se a dokonce mírně sprchlo. SOBOTA 15. 9. Navzdory předpovědi chladného a 

deštivého dne se vyjasnilo a svítilo slunce. Dny otevřených památek i díky příznivému 

počasí zavalily davy návštěvníků. ÚTERÝ 18. 9. – Teploměr ukazoval 28 °C, teplo do 

pozdních hodin. Neskutečné. STŘEDA 19. 9. – Dnes hodinu po poledni ukazoval 

teploměr na autobusovém nádraží rovnou třicítku. Uf, vedro. PÁTEK 21. 9. – Dnes 

teploměr kolem oběda na 25 °C. Lepkavé vedro. V noci začalo konečně pršet.  

NEDĚLE 23. 9. – Ráno 9 °C, zataženo. Přes den mrholilo, přeháňky. V pozdní 

odpoledne se spustil pořádný liják. Ochladilo se – což platilo i pro den následující. 

PONDĚLÍ 24. 9. – Aprílové počasí! Déšť, kroupy, slunce, liják, slunce a tak to šlo celý 

den plus silný vítr. Tedy u nás ´jen´ silný vítr, jinde bylo hůř. Na nejvyšší české hoře 

Sněžce naměřili meteorologové v noci na pondělí rychlost větru 137 km/h, což 

odpovídá síle orkánu. Silný vítr potrápil i Slovensko. Na Lomnickém štítu ve Vysokých 

Tatrách vítr v nárazech dosahoval rychlosti 173 kilometrů za hodinu, Chopok v Nízkých 

Tatrách hlásil 144 km/h a v Malé Fatře to bylo 100 km/h. Silný vítr na Slovensku 

vyvracel stromy, které přerušily na mnoha místech dopravu na železnici. Na středním 

Slovensku zůstalo kvůli větru bez dodávek elektřiny dvanáct tisíc domácností 

především v okolí Banské Bystrice. Vedle větru meteorologové zaznamenali i silné 

srážky, které ve čtyřiadvaceti hodinových úhrnech v horských oblastech přesáhly 

až čtyřicet milimetrů. ÚTERÝ 26. 9. - Na svatého Cypriána chladno bývá často 

z rána – tvrdí pranostika a pravdu má. Zatímco před týdnem byly tropické teploty, dnes 

jsme se probudili do mrazivého rána. Tedy u nás byl stupeň nad nulou, ale jinde 

přepisovaly teploty rekordy. Jizerka v našich Jizerských horách zaznamenala minus 

osm. A nebyla jediná. STŘEDA 26. 9. – Sice slunce, ale pořádně fičelo. PÁTEK 28. 9. - 

 KOLEM SVATÉHO VÁCLAVA NOVÉ LÉTO NASTÁVÁ – tvrdí pranostika. No nevím, 

nevím. Jako léto dnešní počasí nevypadalo, ale jako podzim dobrý.  
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ŘÍJEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.10. 12/4 13/4 12/2 13/6 17/6 18/8 

4.10. 14/3 16/4 16/5 15/4 16/5 15/5 

6.10. 19/12 21/10 22/9 20/11 20/12 21/13 

8.10. 18/9 19/8 20/8 18/9 20/10 17/8 

11.10. 21/12 23/11 23/8 23/12 22/12 24/10 

15.10. 20/9 22/8 22/8 22/10 20/11 23/8 

18.10. 18/10 19/7 19/8 19/8 19/10 18/10 

20.10. 12/2 14/5 15/3 15/6 17/5 14/6 

22.10. 13/2 15/4 15/5 12/3 16/4 12/4 

25.10. 9/7 13/6 14/6 13/8 15/7 13/7 

27.10. 7/3 10/4 7/2 9/4 12/6 13/7 

29.10. 14/12 15/12 14/11 16/15 19/14 19/15 

 

 Po teplém září zle se říjen tváří 

 Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí 

STŘEDA 3. 10. – Sice jasno a slunečno, ale létu už definitivně odzvonilo, začal 

podzim. Listí, které ještě před pár dny padalo suché spíše kvůli nedostatku vláhy, se 

začalo nesměle vybarvovat červeně a žlutě. V každém případě dnes neplatilo, že: Den 

svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. ČTVRTEK 4. 10. – Teplota stoupla asi o tři 

stupně někde k patnáctce, ale je to znát. Sluníčko příjemně hřálo.  ÚTERÝ 9. 10. - Babí 

léto jako malované! Na slunci 20 °C! ČTVRTEK 11. 10. - Fičel docela silný vítr. 

V noci na pátek měli hasiči v Libereckém kraji kvůli silnému větru na tři desítky 

výjezdů. Většinou odstraňovali popadané stromy, které bránily provozu na silnicích. U 

nás jsme zaznamenali jenom popadané větve. PÁTEK 12. 10. – Třetí den za sebou, kdy:  

BABÍ LÉTO PŘEPSALO LETITÉ REKORDY - Vede zatím čtvrtek 11. října, kdy 

dvaašedesát meteorologických stanic zaznamenalo vysoké teploty až 25,7 °C. Dnes 

bylo už ´jen´ 25,2 °C. Brodíme se spadaným listím, které by v tomto období padalo tak 

jako tak, nicméně extrémní sucho tomu mohutně napomáhá. ÚTERÝ 16. 10. Déšť na 

Havla, déšť na Vánoce – rozhodně nepršelo, tak místo deště by mohl být na svátky 

sníh. Ale zatím je zima v nedohlednu. Slunečné počasí pokračuje. NEDĚLE 21. 10. – 

Navzdory deštivé předpovědi máme za sebou další slunečný víkend. Ráno a k večeru už 

sice chladněji, ale přes den stále parádně. PONDĚLÍ 22. 10. – Ochladilo se, ne že ne. 

Dlouhodobá předpověď avizuje pro příští čtyři týdny 5,2 °C, vítr a déšť. Vodu bereme. 

Zatím na dnešní den v noci jen mírně zamrholilo. V každém případě začíná asi normální 

podzim, babí léto odvál čas a vítr. Letošní mimořádné léto s velkým zpožděním končí. 

ÚTERÝ 23. 10. - Vichřice, která se dnes v noci na STŘEDU 24. 10. prohnala Českem, 

lámala stromy a tisíce domácností připravila o dodávky elektřiny. 

Zkomplikovala dopravu na silnicích i železnicích ve Středočeském, 
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Královéhradeckém, Jihomoravském a také v našem Libereckém kraji. Na Sněžce 

dosahoval vítr rychlosti přes 160 km/hod, tedy síly orkánu. Následky silného větru 

zaměstnaly také hasiče, nejvíce zásahů evidovali v Libereckém a Jihomoravském kraji. 

Přímo v Jablonci hasiči v noci odstraňovali spadlé stromy ze silnic, zajišťovali utržené a 

vlající plechy na střechách. V nedalekých Lučanech nad Nisou byly poryvy větru tak 

silné, že vytrhly ze země autobusovou zastávku. NEDĚLE 28. 10. – Přetočili jsme 

hodinové ručičky na zimní čas, mohli jsme si hodinku přispat. Víkend mohutně deštivý 

a navzdory nevlídnému počasí především ve znamení oslav 100. let vzniku České 

republiky. ÚTERÝ 30. 10. – Od včerejšího dne mohutně fouká vítr, na horách vichřice. 

U nás rtuť teploměru přes den na téměř osmnácti stupních, leckde šplhala ještě výš. 

Rekordy padly na 64 stanicích ze 147, které měří alespoň třicet let. Nejtepleji, a to 21,4 

stupně Celsia, bylo v Mošnově na Novojičínsku, kde byl překonán rekord z roku 2004. 

Tehdy tam teplota vystoupla na 21,1 stupně. Rekord padl i na nejdéle fungující 

meteorologické stanici v zemi v pražském Klementinu, kde počasí nepřetržitě sledují od 

roku 1775. Už ve čtrnáct hodin zde naměřili 19,8 stupně Celsia. Dosavadní maximum 

pro 30. říjen držel rok 1841, kdy bylo 18,9 °C. Za oteplením je podle meteorologů příliv 

enormně teplého vzduchu od jihu v kombinaci se silným větrem. Teplá byla už noc na 

úterý, málem se stala první říjnovou tropickou nocí v historii měření teplot v Česku, 

chyběly k tomu dvě desetiny stupně Celsia. Nejtepleji bylo už ve zmíněném Mošnově, 

kde meteorologové naměřili 19,8 stupně Celsia, což je zatím nejvyšší noční teplota za 

říjen v republice. Podle meteorologů je to, co prožíváme, v podzimním počasí spíše 

ojedinělé, ale na druhou stranu ne zcela výjimečné. Někdy to tak bývá, že v průběhu 

podzimu přicházejí extrémní přílivy teplého vzduchu a rozhodně nynější situaci nelze 

spojovat s globálním oteplováním, jak zmiňují diskutéři na sociálních sítích. Teplo, 

které přišlo, souvisí s rozložením tlakových útvarů, kdy nad západní Evropu leží tlaková 

níže, a nad Ruskem je naopak oblast vysokého tlaku. A mezi nimi proudí od jihu až 

jihovýchodu teplý vzduch. Původ může mít nad Středomořím, možná nad Blízkým 

východem. Vysoké teploty nepanují jenom v České republice. V Maďarsku je přes 

25 stupňů, takže teploty jsou na letních hodnotách, velmi teplo je také v Řecku a 

Turecku. Naopak na západě Evropy je chladněji, stejně jako v Rusku, kde na východ od 

Moskvy už jsou teploty pod nulou. Předpověď na zítřek neslibuje už tak vysoké teploty, 

jako byly dnes, ale dozvuky babího léta snad ještě nekončí. Po deštivých dnech bylo 

slunečné úterý příjemné, s chutí jsme pracovali na zahradě. STŘEDA 31. 10. – Další 

jasný den plný slunce a teplotních rekordů. Při tom průměrná teplota v tomto období 

jsou čtyři stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2014, kdy průměrná teplota dosahovala 

7,5 stupně a nejchladněji v roce 1988, kdy to bylo jen 0,1 stupně. Letošek nejspíše tuto 

tabulku teplot přepíše. Navzdory pěknému počasí zní z magistrátu, že Jablonec je 

připraven na zimu.  Údržba je v rozpočtu každoročně kryta částkou jednadvaceti 

miliony korun. Ne vždy se suma vyčerpá, protože zima v Jablonci se nedá úplně 

předvídat. Zatímco v některých letech se ušetří i několik milionů, jindy -  jako například 

v zimě 2016-2017, tato částka sotva stačila.  Uklízí se systematicky podle aktuálního 

plánu zimní údržby, což je závazný dokument sestavený vždy na období od 1. listopadu 

daného roku do 31. března roku následujícího. 
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LISTOPAD 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.11. 17/8 20/8 20/6 20/10 19/10 20/14 

3.11. 12/11 12/9 12/9 12/10 14/10 13/10 

6.11. 15/9 16/9 15/8 18/11 16/9 16/8 

8.11. 12/7 13/8 13/8 13/10 13/8 17/8 

10.11. 11/7 12/6 13/6 13/8 10/8 15/4 

12.11. 12/7 12/6 13/4 13/7 13/9 16/9 

15.11. 8/-2 9/0 8/-1 9/1 10/1 9/3 

16.11. 6/-3 7/-3 6/-2 8/-4 9/-1 7/-1 

19.11. 1/-2 2/-1 2/-1 3/-1 2/-2 2/-3 

22.11. 3/1 4/1 4/2 4/3 4/2 2/-1 

24.11. 4/0 6/1 6/0 6/0 6/1 8/3 

26.11. 4/-3 6/-1 4/0 5/-1 4/0 4/-1 

29.11. -2/-4 1/-4 2/-4 1/-3 0/-4 0/-6 

 Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění 

 Kvetou-li v listopadu stromy, sahá zima až k létu 

DUŠIČKY: PAMÁTKA VŠECH ZEMŘELÝCH, lidově nazývaná Dušičky, připadla na 

PÁTEK 2. 11. – Lidé v tento den podle křesťanské tradice vzpomínají na své zemřelé 

příbuzné a přátele. V kostelích se slouží mše a pozůstalí upravují hroby, zdobí je věnci, 

květinami a zapalují na nich svíčky. Památku zesnulých uctili představitelé města při 

tradičním slavnostním obřadu na městském hřbitově již v neděli 28. října. „Na své 

blízké, kteří už odešli, vzpomínáme v dobrém a s láskou, vzpomeňme alespoň 

jednou za rok s úctou a pokorou také na ty, kteří stavěli a rozvíjeli naše město 

v minulosti,“ vyzval přítomné primátor Petr Beitl. Na rozptylovou loučku pak spolu se 

svou ženou položil symbolickou květinu na památku všech zesnulých. Spolu 

s náměstkem Milošem Vele také zapálil svíčku na hrobech významných jabloneckých 

starostů Josefa Pfeiffera, Adolfa Posselta a Karla R. Fischera. Dušičkám předcházel 

včera svátek všech svatých. Co se počasí týká, byly oba dva dny uplakané nočním 

deštěm. Pršelo i v noci na sobotu, příroda se nehněvala, však i tak je stále sucho. Co je 

nám platná statistika, že v tomto období obvykle naprší mezi 37 až 53 milimetrů srážek, 

že nejvíce jich spadlo v roce 2004, a to sedmasedmdesát milimetrů. Bylo však i hůře, 

pouhý jeden milimetr napršel před sedmi lety. NEDĚLE 4. 11. - Po dešti opět ani 

památky, počasí plné jasu, azurové oblohy a slunce. Jen se odpoledne brzy stmívá, 

kolem sedmnácté hodiny už tma. PONDĚLÍ 5. 11. - Teplé počasí panovalo i dnes. 

Zatímco včera padly teplotní rekordy na jednadvaceti ze 147 stanic, dnes na dvou. 

ÚTERÝ 6. 11. - V Česku opět zaznamenány teplotní rekordy, na několika místech se 

rtuť teploměru vyšplhala nad dvacet stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Bohumíně-Záblatí, 

kde bylo naměřeno 20,6 °C a v Karviné, odkud meteorologové hlásili 20,4 

°C. Nový údaj v tabulkách rekordních teplot mají po dnešku také na 
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pražském Karlově, v Ústí nad Labem i Liberci. Teplotní rekordy zaznamenali 

meteorologové již několikátý den v řadě. STŘEDA 7. 11. - Na listopad nezvykle teplé 

počasí pokračovalo, nejvyšší denní teploty u nás kolem sedmnácti stupňů. Teplý a 

suchý listopad se v posledních desetiletích stal snad novou normou. Mate to přírodu, 

především stromy. Právě letos zaznamenali odborníci nejvíce odchylek v jejich 

biologických hodinách za posledních pět let sucha. Také v roce 1947 bylo velké sucho, 

po něm proběhl výzkum, který se zaměřil na poškození smrku v různých zeměpisných 

polohách. Zdaleka nejvíce suchem trpěly stromy, které rostly na normálně podmáčené 

půdě nebo u řek. Stromy na sušších místech se v tom roce se suchem vyrovnaly 

podstatně lépe. Do jaké míry tato přizpůsobivá schopnost dokáže u nás zachovat 

současnou vegetaci, tak to se teprve ukáže. NEDĚLE 11. 11. – Martin na bílém koni 

nepřijel, ale husička i počasí se vydařily, mňam. ÚTERÝ 13. 11. – Polojasno, zataženo, 

mrholení, odpoledne déšť, ale zase tak dlouhého trvání neměl. Skončil k večeru. 

Nicméně teplý podzim pravděpodobně končí. STŘEDA 14. 11. – Oproti včerejšku opět 

krásně jasno, slunce. PÁTEK 16. 11. – Ochladilo se, ve vzduchu je ´cítit´ zima. Však se 

ráno na trávníku rozvaloval šedivák a okna aut pokryla námraza. První škrábání mají 

řidiči za sebou. NEDĚLE 18. 11. – Sníh ležel jen na dvou místech v Česku, a to na 

vrcholu pohraniční Přimdy v Českém lese a v našich Jizerských horách pokryl sníh 

louky a lesy v obci Jizerka. ÚTERÝ 20. 11. – Zatímco na mnoha místech v republice už 

vydatně chumelilo, u nás se první sněhové vločky záhy proměnily v déšť. V noci pak 

byla na některých místech tenoulinká vrstvička sněhu. STŘEDA 21. 11. – Teploty ráno 

stále pod nulou, ale slunce přes den nezahálelo. NEDĚLE 25. 11. - Zima-li na 

Kateřinu, přilož sobě o peřinu, radí pranostika. Nebylo nám však třeba přidávat 

přikrývku, teploty se totiž stále drží nad nulou. Dnes ráno zakryla krajinu šedivá mlha, 

po obědě zasvítilo slunce, k večeru sice chladno, ale jak říkám, nikolivěk mrazivo. 

STŘEDA 28. 11. – Včera k večeru mírný poprašek sněhu. Dnes slunce a mráz, který 

umocňuje nepříjemný vítr. PÁTEK 30. 11. - Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho 

poleží.  Nemá co ležet, sněhu je pomálu.    

PROSINEC 
 Mnoho sněhu v prosinci, mnoho ovoce a trávy 

 Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený 
NEDĚLE 2. 12. – První adventní neděle. Ráno fičel vítr, poté padal mokrý sníh, který 

namrzal na větvích stromů, na zábradlí, oknech aut i na silnicích. Česko bojovalo 

s náledím, zatímco v závěru týdne se s ledovým příkrovem potýkal především západ 

Čech, dnes meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí výstrahy před ledovkou na extrémní 

hlavně ve východní části země. PONDĚLÍ 3. 12. – Stupeň nad nulou, námrazu rozpustil 

déšť. Tedy alespoň u nás tak tomu bylo. Jinde dál platila rada raději nevycházet 

z domova a nevyjíždět autem. STŘEDA 5. 12. – Mikuláš a jeho pekelný i andělský 

doprovod si nemuseli při podvečerní vycházce za natěšenými dětmi dělat starosti 

s počasím. Teploty nad nulou připomínaly spíše předjaří než zimu.  
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PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.12. 0/0 2/-1 3/0 0/-2 -1/-3 1/-2 

3.12. 9/4 11/8 11/8 10/7 5/2 8/6 

6.12. -1/5 5/6 7/7 2/3 1/0 3/2 

8.12. 5/4 7/6 6/5 7/5 6/5 7/4 

10.12. 2/0 4/2 4/1 5/1 4/1 5/0 

13.12. -2/-6 0/-4 -1/-3 -1/-2 0/-5 0/-3 

15.12. -2/-9 -1/-6 -1/-6 0/-7 0/-5 0/-3 

17.12. -1/-3 2/-1 2/-1 0/-3 1/-3 1/-2 

20.12. 1/-1 3/3 3/2 2/1 0/-1 1/0 

22.12. 7/3 10/5 10/4 8/6 10/4 8/4 

27.12. 4/2 8/2 6/1 6/1 7/2 7/1 

29.12. 4/3 6/4 5/3 4/2 6/2 5/1 

31.12. 3/1 4/0 5/3 5/2 5/-1 3/-1 

 

KDYŽ NA MIKULÁŠE PRŠÍ, ZIMA LIDI HODNĚ ZKRUŠÍ – pranostika pro dnešní 

ČTVRTEK 6. 12. neplatila. Sice se mírně ochladilo, stupeň pod nulou a místo deště nás 

trápí dál sucho, které trvá prakticky už od července. Co se týká srážek, z posledních pěti 

měsíců se přiblížil dlouhodobému průměru pouze říjen, kdy v našem kraji spadlo 

průměrně 44 litrů vody na metr čtverečný. Podle údajů Českého hydrometeorologického 

ústavu však šlo jen o osmdesát procent toho, co v desátém měsíci obvykle naprší. 

Červenec a srpen se dostaly na 33 procent, září na 58 procent. Hluboko pod sto procenty 

se pohyboval také listopad. NEDĚLE 9. 12. – Od pátka téměř nepřetržitě prší. Což je 

sice otravné, ale je to dobře, protože voda přírodě chybí. Je jí dokonce větší nedostatek 

než v létě. Přehrada ve Mšeně je zaplněná z necelé čtvrtiny, momentálně v ní je totiž jen 

450 tisíc metrů krychlových vody a hladina klesla šest metrů pod nejvyšší možnou 

úroveň. Když je přehrada plná, nachází se v ní skoro dva miliony metrů krychlových 

vody. Ještě nikdy v ní nebylo tak málo vody – tedy s výjimkou období, kdy byla nádrž 

vypouštěna kvůli opravám. Přehrada Souš, odkud bere pitnou vody Jablonecko a také 

Liberec, je prázdná téměř ze tří pětin a hladina tam sjela zhruba o téměř pět metrů pod 

nejvyšší možnou úroveň. Zásobování obyvatel pitnou vodou ale zatím ohroženo není. 

Souši a celému Libereckému kraji pomohly alespoň trochu sněhové a dešťové srážky 

v prvních prosincových dnech. PONDĚLÍ 10. 12. – Dopoledne pleskaly o zem mokré 

vločky, kolem poledne bubnovala na parapety ledová krupice a k večeru pokryla zem 

slabá vrstva sněhu. ÚTERÝ 11. 12. – Sníh naštěstí vydržel a dokonce padal další. 

STŘEDA 12. 12. – Krajinu obalila sněhová vata, tak vypadají mohutné chomáče sněhu 

na větvích stromů, na plotech či střechách domů. Ladovská zima, kterou ozářilo slunce. 

K večeru přituhlo. ČTVRTEK 13. 12 – V noci mrzlo, ráno trochu kluzko. Nicméně dál 

nabízí zima prosluněný pohled na sněhová zákoutí a bílou krajinu. Platit by tedy měla 

dnešní pranostika: Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len. SOBOTA 15. 

12. - Ze čtvrtka na pátek a z pátku na sobotu byly nejlepší podmínky pro pozorování 

oblohy respektive meteorického roje roku jménem Geminidy. 
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GEMINIDY: PADAJÍCÍ HVĚZDY I LÉTAVICE - Z výkladu odborníků vyplývá, že: Jde 

o jev, při kterém proud částic meziplanetárního prachu (odborně meteoroidů) 

křižuje zemskou dráhu. Tyto částice se pak při průletu zemskou atmosférou 

třou o molekuly vzduchu, postupně se vypařují a vytvářejí za sebou zářící 

stopu. Vznikají záblesky, které se odborně nazývají meteory, lidově „padající 

hvězdy“ nebo „létavice“. Název roje Geminidy vznikl od latinského názvu 

souhvězdí Blíženců, z něhož meteory po celou dobu aktivity roje zdánlivě 

vylétají. V případě Geminid leží toto místo, takzvaný radiant, východně od dvou 

nejjasnějších hvězd souhvězdí: Castor a Pollux. Na prosincové obloze vychází 

souhvězdí Blíženců i s oběma hvězdami už za soumraku a je tedy 

pozorovatelné celou noc. První zprávy o roji Geminidy jsou z roku 1862. Tehdy 

byl však velmi slabý, frekvence nepřesáhly 30 meteorů v hodině. Teprve ve 40. 

a 50. letech minulého století se počet meteorů v hodině zvýšil na dvojnásobek 

a do současných hodnot stoupal až do roku 1990. Podle některých modelů je 

tento nestálý roj právě v maximu a jeho frekvence se budou rok od roku 

snižovat. Do konce 21. století by pak měl skoro zmizet. Aktivita roje je ale 

slaběji patrná již od 7. prosince, kdy Země začala procházet proudem 

meteoroidů, a v průběhu dalších dní pozvolně stoupala. Poslední meteory roje 

půjde spatřit ještě 17. prosince. Dalšího aktivního roje se dočkáme už na 

počátku příštího roku. STŘEDA 19. 12. – Centrum města zaplnily tradiční 

předvánoční trhy. Bohaté nabídce trhovců i pestrému kulturnímu programu přálo 

počasí. Během den byly teploty kolem nuly, takže na chodnících břečka, až k večeru se 

mírně ochladilo. ČTVRTEK 20. 12. – Ráno to pořádně klouzalo. Během dne začalo 

sněžit a namrzlé plochy skryl sníh. Občas trochu zrádné pro chodce i řidiče. Tedy 

v okrajových částech města, hlavní tahy komunikací a chodníky v centru v pohodě. 

Vyplní se přání, nechť pořádně sněží, aby byla voda? NEDĚLE 23. 12. – Přání ohledně 

vody se vyplnilo, ovšem nemá podobu sněhu. Od soboty prší, dnes leje celý den.  

PONDĚLÍ 24. 12. – Mírně se ochladilo, takže Vánoce nejsou doslova na blátě, ale bílé 

také ne. Déšť vše spláchnul pryč. ÚTERÝ 25. 12. – Kraj se probudil zachumlaný do 

sněhové peřinky, byť žádná mohutná duchna to nebyla. Jemně sněžilo celý den, pěkné 

to bylo pokoukání, ač obzor halila mlha. ČTVRTEK 27. 12. – Přes den mlha a teploty 

čtyři stupně nad nulou, v noci kolem nuly. Sníh mizí. SOBOTA 29. 12. – Stejně jako 

včera i dnes mrholí a leje a kape a mží, zkrátka prší. NEDĚLE 31. 1. – Polojasným 

dnem jsme vkráčeli kalužemi do silvestrovské noci. K večeru se ochladilo, takže mírná 

námraza. Střílení rachejtlí počasí nezabránilo, rány se ozývaly už odpoledne. Po půlnoci 

klasický rachot petard, obloha plná světel a vytí vyděšených psů. * Zajímavé srovnání:   

 2017/2018 - náklady na zimní údržbu: 13,9 milionu Kč, spad sněhu 190 cm, 

 2016/2017 - náklady na zimní údržbu: 20,7 milionu Kč, spad sněhu 187 cm,  

 2015/2016 - náklady na zimní údržbu: 10,3 milionu Kč, spad sněhu 125 cm,  

 2014/15 – náklady na údržbu: 12 milionu Kč, spad sněhu 113 cm. 
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SPOLEČNOST 
VÝROČÍ REPUBLIKY: ČÍM ŽIL JABLONEC (PŘED STO LETY) 

28. 10. 1918 BYLO VYHLÁŠENO NEZÁVISLÉ ČESKOSLOVENSKO  

ÚVODEM - Česká republika si připomenula letos sté výročí založení samostatného 

československého státu (ČSR). Do oslav kulatého jubilea se významně zapojil i 

Liberecký kraj, který již vloni požádal všechny pořadatele akcí plánovaných na území 

kraje a spojených se vznikem ČSR, aby společně vytvořili ucelený kalendář Rok 

republiky. Z motivů v kalendáři byla pak vytvořena putovní výstava, která na třinácti 

grafických panelech představila klíčové události, jež významně ovlivnily dějiny státu i 

události na současném území kraje. Tvůrci se snažili pojetím výstavy vyprovokovat 

diskuzi ke stoletým dějinám státu a připomenout důležité historické mezníky stoletého 

vývoje republiky. Protože českým národním stromem je lípa, došlo také na zmapování 

lip vysazených k výročí. Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919, k desátému výročí v 

roce 1928 a rovněž k padesátému v roce 1968. Nejstarší lípa v našem kraji byla 

vysazena 9. května 1919 v Dalešicích na Jablonecku. Také způsob prezentace kraje se 

nesl v duchu výročí založení samostatného Československa. Pomohli v tom také dělníci 

i studenti z Jablonce, kde místní firma Kitl vyvinula a vyrobila lipový sirup. Etikety na 

lahvích pak v pěti variantách ztvárňovaly symboliku sta let od založení Československa, 

přičemž grafické návrhy vytvořili studenti Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší 

odborné školy v Jablonci. Ve spolupráci s Českou mincovnou připravil kraj výstavu 

stoletého vývoje podoby měny. Rok republiky rezonoval napříč celým Libereckým 

krajem. První akcí, kterou oslavy odstartovaly, byl 1. ledna tradiční Novoroční koncert 

v Městském divadle 

v Jablonci. Trikolory 

připnuté do klop sak 

návštěvníků byly předzvěstí 

toho, že letošní rok bude v 

lecčems výjimečný. Prvky v 

českých národních barvách 

se objevily v lednu i na 

modelech tradiční módní 

přehlídky Made in Jablonec, 

kterou Svaz výrobců skla a 

bižuterie připravil pod mottem Sto let inspirace. * FOTO: Základní škola Liberecká 

v Jablonci uspořádala v říjnu projektový týden věnovaný významnému 

stoletému výročí. Oslavy vyvrcholily v okamžiku, kdy celá škola vytvořila na 

školním hřišti živou vlajku. Fotografoval: Matěj Žucha.  
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LEDEN 2018 
JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: ZKUSME V SOBĚ NAJÍT SMYSL PRO ČEST A 

VLASTENECTVÍ - Vážení spoluobčané, stojíme na prahu nového roku, v němž 

nás čeká mnoho nového. Hned v lednu budeme volit nového prezidenta naší 

země, České republiky. Naplno se také rozjede práce nové vlády, o jejímž 

složení jste rozhodli ve volbách vloni v říjnu. Na podzim nadcházejícího roku 

pak budete volit nové zastupitelstvo našeho města a rozhodovat o dalším 

směru, kterým se Jablonec bude ubírat. Svou vůli ale už budete moci prokázat 

už za pár dní při hlasování v místním referendu o zrušení, či zachování hracích 

automatů. Referendum je nejčistší formou demokracie a bude zajímavé 

sledovat, kolik z vás využije své občanské právo a povinnost a zodpovědně 

přijde rozhodnout. Nezapomeňte se ovšem, vždy než něco podepíšete, 

informovat o tom, jaké celkové dopady má vaše rozhodnutí. Demokracie se v 

naší zemi zrodila v roce 1918. V roce, kdy nejen skončila první světová válka, 

ale kdy po rozpadu Rakousko-Uherska vznikl samostatný československý stát s 

demokratickou vládou a prezidentem T. G. Masarykem, který je pro mnohé z 

nás dodnes symbolem demokracie a čestného jednání. Nový stát se tady v 

Jablonci nerodil zrovna lehce. Kvůli německo-českému složení obyvatelstva 

nevítali tehdejší Jablonečané novou republiku s nadšením a k větším potížím 

nedošlo tehdy zejména díky diplomatickému umu starosty Karla R. Fischera. 

Česká republika navzdory porodním bolestem slaví v letošním roce 2018 již 

100. výročí své existence. Bylo to sto let vskutku bohatých na události 

rozmanitého charakteru. Nechybí v nich světová válka, vznik ani zánik 

totalitního režimu, nechybí v nich zrod ani pád demokracie, nechybí v nich 

naděje a obavy, nechybí v nich radost ani žal. Je to historie, kterou je třeba si 

stále připomínat, poučit se z ní i z důsledků méně či více významných dějinných 

rozhodnutí. Výročí republiky si budeme v Jablonci připomínat celý rok. Zkusme 

na sebe nechat působit nadšení zakladatelů, zkusme v sobě najít smysl pro čest 

a vlastenectví. Naše země se mění, ale vlastně je pořád stejná. Je naše a je naší 

povinností o ni pečovat. Vážení spoluobčané, do nového roku vám přeji 

dostatek odvahy pro správná rozhodnutí i pro nesení jejich důsledků. Přeji vám 

i vašim blízkým hodně zdraví a nám všem dobrou vůli. - Petr Beitl, primátor 

PONDĚLÍ 1. 1. - Novoroční koncert, který je již tradiční připomínkou vzniku České 

republiky, zahájil u nás rok 2018. S Filharmonií Hradec Králové pod vedením Marka 

Štilce se představili Eva Štruplová a zpěvák David Deyl. Od roku 2012 je před 

koncertem předávána cena města Pro Meritis, tentokrát ji získali lékaři – internista Ivo 

Jörg a pediatr Pavel Šochman. Koncert v Jablonci byl první z akcí, jimiž si Liberecký 

kraj připomenul sté výročí založení samostatného československého státu. 
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ÚTERÝ 2. 1. - První letošní miminko narozené v Jablonci je chlapeček Šimon, který na 

svět přišel 1. ledna v 6:58 hodin. Dnes ho přišel do jablonecké porodnice přivítat 

primátor statutárního města Petr Beitl, který coby dárek přinesl tradičně zlatý dukát. 

PONDĚLÍ 8. 1. - Na zábradlí před hlavní poštou v Jablonci se po osmé hodině večer 

pokoušel oběsit padesátiletý muž. Seděl u zábradlí a vypadal, že je opilý. Přivolaní 

strážníci při kontrole tepu muže zjistili, že má kolem krku omotanou šňůru schovanou 

pod oblečením. Okamžitě ji přeřízli a přivolali záchranáře, kteří nešťastníka převzali.  

ČTVRTEK 11. 1. patřil velký sál v Eurocentru módní přehlídce Made in Jablonec 

2018 aneb 100 let inspirace. Sedmnáct tvůrčích týmů složených z bižuterních a 

šperkařských firem společně s módními salóny a odbornými školami připravilo show, 

která připomenula nejen motivy z historie Československa, ale i modely pro nové 

tisíciletí. Akce byla devátým projektem Svazu výrobců skla a bižuterie a po celý rok 

bude v Česku i v zahraničí reprezentovat Jablonec jako centrum bižuterního průmyslu.  

DNY 12. A 13. 1. - Volba prezidenta České republiky. Nejvíce hlasů (38 %) získal 

stávající prezident Miloš Zeman. Volební výsledky určily jako jeho vyzyvatele Jiřího 

Drahoše, jenž postoupil do druhého kola voleb. Konalo se ve dnech 26. a 27. ledna. * 

Společně s prvním kolem volby prezidenta proběhlo v Jablonci referendum, v němž lidé 

rozhodovali o zrušení hracích automatů a dalších přístrojů v místních kasinech.  

PONDĚLÍ 15. 1. - Začátkem nového roku se primátor a vedení města pravidelně schází 

s různými skupinami obyvatel. Milé bývá komorní setkání se zástupci jabloneckých 

církví, kteří se dnes sešli v kanceláři primátora. Hovořilo 

se o záležitostech duchovních i světských. 

SOBOTA 20. 1. - Na tvůrčí dílnu ´Vytvoř si odlitek 

medaile´ (viz foto vpravo) k výstavě Druhá strana mince 

zvalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Vedle dílny 

čekaly návštěvníky komentované prohlídky výstavou s 

jejími kurátory Petrem Čížkem a Zdeňkem Štaflem.  

PÁTEK 26. 1. - Na místě, kde v Jablonci do roku 1938 stávala židovská synagoga, se 

konal akt k uctění památky obětí 

holokaustu za účasti představitelů města, 

zástupců Židovské obce z Liberce, městské 

i státní policie, hasičského záchranného 

sboru, vězeňské služby a dalších institucí. 

Uctít památku přišli také studenti a 

veřejnost. Mimo jiné bylo připomenuto, že 

v našem městě žily před 2. světovou válkou 

na tři stovky židovských rodin. * 

Mezinárodní den památky obětí holokaustu 

připadá na 27. ledna a byl vyhlášen Valným shromážděním OSN 1. listopadu 2005. 

SOBOTA 27. 1. – Eurocentrum zaplnil ples města, který je od roku 2002 spojený 

s charitou. Letos si šek na 25 tisíc korun odnesl zástupce organizace Anděl Strážný, 

která poskytuje moderní asistenční systém pro seniory a zdravotně postižené.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93897&x=800&y=549&test=ccc
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PONDĚLÍ 29. 1. – Tři teprve desetiletí kluci našli v opuštěné garáži na autobusovém 

nádraží kolem třetí odpoledne mrtvého muže. Otřesný nález okamžitě nahlásili policii. 

ÚTERÝ 30. 1. - Česká mincovna od roku 1997 vydává dukátové řady, které 

každoročně představují ryze česká témata. Vloni to bylo fascinující umění první 

republiky. Letošní řada je věnována 25. výročí založení České republiky a obsahuje 

výrazné atributy našeho státu - Ústavu, hranici státu, prezidenta a měnu. Reverzní strana 

je společná všem čtyřem ražbám a nese originálně pojatá heraldická zvířata - českého 

lva, moravskou a slezskou orlici s nápisy 2018 - 25 let České republiky. Dukáty bylo 

možno zakoupit od ledna v sadě, nebo i samostatně. 

STŘEDA 31. 1. – Radnice přestala vydávat barevné pytle na tříděný sběr. Skončilo 

totiž přechodné období, kdy se postupně zaváděl nový systém třídění, který v Jablonci 

fungoval od dubna 2017. Občané mohli nově do žlutých kontejnerů dávat kromě PET 

lahví veškeré plasty z domácností a nápojové kartony tzv. tetrapaky. Třídění se tak 

zjednodušilo, protože do jednoho kontejneru mohou přijít různé druhy odpadních obalů. 

LEDEN 1918 

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace. Christa Petrásková vybrala z 

oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před sto lety. 

2. LEDNA 1918, Č. 1, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Vídeň. Vojenské 

zpravodajství. Východní fronta: příměří. Italské bojiště: na planině Asiago a v oblasti 

Monta Tomba se střílí. Západní fronta: 30. prosince dobyly francouzské oddíly několik 

zákopů. Bojů se zúčastnilo 20 až 30 francouzských letadel, z nichž tři byla sestřelena. 

Včera byl sestřelen nepřátelský pozorovací balon. Vládlo podmračené počasí, teploty + 

15 °C, na horách + 8 °C. * Vídeň. Novoroční pozdrav našeho císaře k armádě. „Všichni 

moji stateční válečníci vědí, jak mne těší jejich hrdinství a jak cítím s jejich 

utrpením a potížemi. Já i císařovna prosíme Všemohoucího o požehnání do 

příštího roku a nadále.“ 

3. LEDNA 1918, Č. 2, STRANA 4, 

VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Sněhová 

vánice zuřila celý den a noc. Včera musel 

být zastaven provoz elektrické dráhy mezi 

Janovem a Jabloncem kvůli zavátým 

kolejím, s nimiž si pluh neporadil. Dělníci s 

lopatami chybí. S velkými potížemi se daří 

udržet provoz na trati Jablonec – Rychnov. 

Pro dělníky z Bedřichova a Janova, kteří 

pracují v Jablonci, nastává těžká doba. * Foto: Nikolaj II. a carevič, zima 1918 

4. LEDNA 1918, Č. 3, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Petrohrad. Moc sovětů roste 

na Ukrajině každým dnem. Jekatěrinoslav je plně v rukou bolševiků. Urychlují se 

přípravy na transport obilí na východ. 

5. LEDNA 1918, Č. 4, STRANA 4, 11, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Falešný polní 

kurát navštěvoval fary v okolí Hradce Králové, kde se dával hostit. Přitom 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93772&x=627&y=454&test=ccc
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kradl menší peněžité obnosy. Ve Stěžerech poobědval na faře a pak vyzpovídal 

studentky tamější hospodyňské školy. Nazítří oddal dva snoubence, kteří si museli po 

odhalení podvodu oddavky zopakovat. Výtečník byl původním povoláním švec. 

6. LEDNA 1918, Č. 5, STRANA 2 A 3, RANNÍ VYDÁNÍ - „Rumaflor“ – náhražka 

rumu, vyrobená z vody, je vynálezem vídeňské firmy Adler a syn. 28letý distributor 

limonád Ludvík Asenbauer kupoval Rumaflor v sudech za cenu 5 K za litr a stáčel jej 

do lahví. U něho byl jeden litr již za 8 korun. Nápoj se skládá z 99 % vody, 1 % vinného 

kamene a éterické esence. Na výrobce bylo podáno trestní oznámení. * Inzerát. Ta 

osoba, která mi tento týden zaslala anonymní dopis, je u mne šupák, dokud mi 

neoznámí své jméno! T. G. Gutenbergstrasse, Jablonec. 

7. LEDNA 1918, Č. 6, STRANA 2, 4, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Československá 

armáda. Poprvé jsme o ní slyšeli, když Kornilov zahájil v Haliči ofenzívu s cílem dobýt 

Lwow a haličské petrolejové studny. Příslušníci jednotek byli zejména váleční zajatci, 

kteří se k legiím dali dobrovolně. Karta se záhy obrátila a jimi vybojované území bylo 

opět opuštěno. Poctivý úmysl leninistů uzavřít mír učinil konec jejich vojenské činnosti 

na východní frontě. Teď přichází zpráva, že na západě, kde válka pokračuje, se utvořila 

česko-slovenská armáda s jistou samostatností, prapory a vlastním vedením po boku 

anglických, francouzských a amerických vojsk. * Soudní humor. Soudce: „Takže 

obžalovaný vás nejprve zmlátil koštětem a pak vás zavřel do studené komory – řekněte 

mi, slečno, v jakém vztahu spolu vlastně žijete?“ – Žalující: „Ach, jak bych to jen řekla? 

Něžná pouta nás pojí přibližně půl roku…“ * Módní okénko. Zimní móda se konečně 

vrací k logickému nošení kožešinových límců a čepic: krk je zahalen v límci, zato 

dekolt – čtverhranný nebo srdcovitý – u společenských šatů krk odhaluje. V každém 

případě se vyvarujte stojáčků! Zapomeňte na červené otlaky na krku, způsobené 

kosticemi, choďte po ulici zahalené v límci a doma s výstřihem! 

9. LEDNA 1918, Č. 8, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Polní pošta z východní 

fronty od Josefa Kittla z Jablonce, dělostřeleckého pozorovatele. Píše: „30. prosince 

nám Rusové ze ,štelunků‘ utekli – stáli jsme u prázdných zákopů. 31. prosince jsem 

zákopy procházel asi 1/2 hodiny až do jejich zázemí. Nechali ležet dokonce hrnce na 

vaření, z toho mála, co měli. Ubikace zapálili. Nenašel jsem po nich ani jedinou stopu 

ve sněhu, ale zato hodně vlčích. Raději jsem se vrátil – jako neozbrojený jednotlivec 

bych proti těm bestiím neměl šanci. Zdravím všechny Jablonečany.“ 

10. LEDNA 1918, Č. 9, STRANA 4, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Konec zvonu z 

kolínského dómu. Na silvestra zvonil nejmohutnější německý zvon – Gloriosa – svým 

hlubokým basem naposledy. Nyní je už svého srdce zbaven. 27 180 kg těžký kolos bude 

rozřezán a roztaven pro válečné účely. Zabaven byl už dlouho, ale nevědělo se, jak ho 

sundat a dopravit ven bez poškození věže a portálu. 

11. LEDNA 1918, Č. 10, STRANA 3, 7, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Čeští námořníci pro 

svůj lid. Jako novoroční pozdrav vybrali námořníci na válečných lodích na Istrii v 

přístavech Pula, Cattaro, Terst, Šibenik a Fiume 20 000 korun, které věnovali České 

matici školské. * Inzerát. Krásné zdravé děvčátko, 4 týdny staré, dám k osvojení, popř. 

za úplatu. Zn.: „Německo-maďarského původu“. Pište na Gablonzer Zeitung 

č. 11382. 
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ÚNOR 2018 
CHÁTRAJÍCÍ OBJEKT ŠEL K ZEMI - Během měsíce února šla k zemi budova 

bývalého JAVOZu ve Smetanově ulici. 

Prázdný chátrající objekt byl v 

hledáčku stavebního úřadu více než 

deset let. Jeho současný stav byl natolik 

havarijní, že statik doporučil 

bezodkladné zbourání. Demolici za dva 

miliony korun uhradilo město,  které 

bude náklady vymáhat na vlastníkovi 

objektu. * Snímky zachycují, kterak 

objekt roky chátral. Vlivem klimatických podmínek se rozpadaly zdi, ochranné 

sítě již k zabezpečení nestačily. Z důvodu bezpečnosti byla část ulice 

Smetanova v úseku Podhorská – Nad Mlýnem počátkem roku (do konce února) 

uzavřena a začaly přípravné práce na demolici objektu.   

Foto: archiv města, Petr Vitvar a Miroslav Gorčík  
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JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: KROK K PŘÍJEMNĚJŠÍMU ŽIVOTU - Vloni jsme 

vyhlásili otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh Dopravního 

terminálu veřejné osobní dopravy v Kamenné ulici s parkovištěm pro zhruba 

200 vozů a bezbariérovým propojením s vlakovou zastávkou. Musím se 

přiznat, že od přípravy soutěže až do uzávěrky příjmu návrhů mě často bolela 

hlava. Vytvořit zadání totiž rozhodně nebylo jednoduché. Pracovali jsme s 

celým týmem velmi usilovně, zodpovědně a pečlivě, neboť šlo o záležitost 

náročnou jak po legislativní, tak i finanční stránce. Vždyť jsme vyhlásili soutěž 

na projekt díla v budoucí hodnotě v rozmezí 150 až 200 milionů korun, na nějž 

chceme čerpat dotace z Integrovaného programu rozvoje území Liberce a 

Jablonce nad Nisou! Zadání muselo být přesné, odpovídat požadavkům České 

komory architektů a být tak kvalitní, aby v něm nenašel pochybení ani Úřad 

pro hospodářskou soutěž. A to opravdu nebyla maličkost. Troufám si říci, že 

jsme své předsevzetí splnili. V tuto chvíli máme devět zajímavých návrhů. Na 

první pohled se liší přístup autorů – někteří vycházeli z dopravního řešení a 

přidali architekturu, druzí do architektonické představy rovnali dopravní 

náležitosti. Kromě jedné výrazné modifikace všechny návrhy respektují koryto 

řeky Nisy. V těchto dnech zasedá odborná porota, která z přijaté devítky pošle 

vybrané návrhy do druhého kola s doporučením k dopracování. Poté na 

přelomu dubna a května vybere porota ten nejlepší, jenž se bude realizovat. 

Opatrně si dovolím vyjádřit mírné nadšení s průběhem soutěže a hlavně naději, 

že jejím výsledkem bude výrazný posun k dalšímu zpříjemnění života v našem 

krásném městě. - Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

PÁTEK 2. 2. – V Jablonci nad Nisou ukončilo provoz kasino v Podhorské ulici. Ve 

městě tak zůstává aktuálně devět provozoven tohoto typu. Zastupitelé v souvislosti s tím 

schválili nové znění přílohy k vyhlášce č. 

3/2015, o regulaci provozování hazardních 

her na území našeho města. 

ÚTERÝ 6. 2. – Rada Libereckého kraje 

rozhodla o vyhlášení konkurzů na vedoucí 

pracovní místa jednatřiceti ředitelů škol a 

školských zařízení zřizovaných krajem. 

Šestileté funkční období vypršelo v Jablonci 

nad Nisou pěti ředitelům škol.  

STŘEDA 7. 2. - Sadu šperků s více než šesti 

tisíci zirkonovými kameny představila v 

Paříži jablonecká akciová společnost 

Preciosa. Francouzská mise sklářské firmy 

patřila do kampaně křišťálových novinek 

Bohemia Atelier pro jaro a léto 

příštího roku. 
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ČTVRTEK 8. 2. – Časně ráno zjistila hlídka městské policie, že na zem mšenské lávky 

spojující ulici Mšenskou s ulicí Boženy Němcové někdo namaloval dámské přirození o 

velikosti zhruba dva krát dva metry. Protože rozhodně nešlo o výtvarné dílo, předali 

strážníci podnět Technickým službám Jablonec a ty uvedly místo do původního stavu. 

SOBOTA 10. 2. – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci zahájilo oblíbené bižuterní kurzy 

pro dospělé pod vedením zkušené lektorky Věry Černé. Na prvním jarním kurzu se 

vyráběly náramky šité africkým stehem do spirálové dutinky. Další setkání naplánované 

na duben slibovalo výrobu náušnic a přívěsků s použitím rybího stehu.  

NEDĚLE 11. 2. - Z důvodu zvyšujícího se počtu nemocných s chřipkou v našem kraji 

vyhlásila Nemocnice v Jablonci zákaz návštěv na všech svých odděleních.  

PONDĚLÍ 12. 2. – Krajský soud v Liberci zamítl všechny stížnosti na platnost 

referenda o výherních automatech v Jablonci. Zabýval se pěti návrhy. Jeden odmítl, 

protože byl podán pozdě, zbývající čtyři návrhy neshledal jako důvodné a zamítl je. 

ÚTERÝ 13. 2. - Jablonec se umístil na prvním místě srovnávacího průzkumu a stal se 

nejlepším Městem pro byznys v Libereckém kraji. Ocenění převzal dnes primátor Petr 

Beitl. Na druhém místě skončil Železný Brod a třetím městem pro byznys je Liberec. 

DNY 13. - 18. 2. – Vlastním pestrým programem se Jablonec již tradičně připojil k 

celostátní kampani na podporu manželství a partnerských vztahů Národní týden 

manželství. Projekt se letos konal s podtitulem ´Manželství bez mýtů´.  

ČTVRTEK 15. 2. - Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2018 v celkovém 

objemu 1,195 miliardy korun. „Je to nejlepší rozpočet za posledních 20 let,“ řekl při 

schvalování náměstek primátora pro ekonomiku Miloš Vele. Schodek ve výši 239,5 

milionu je kryt zůstatky na běžných a fondových účtech města z minulých let, prostředky ve 

správě aktiv a zapojením dlouhodobého úvěru. Letos Jablonec hodlá splatit dalších 

28,6 milionů a z původních 455 milionů v roce 2010 tak zůstane dluh 50 milionů korun. 

SOBOTA 17. 2. - Kavárna Pokec v Podhorské ulici nabídla večer nonkonformní one 

man show jabloneckého rodáka a básníka Martina Trdly. Literární program nesl název: 

´Zatím neberu dotace ani antidepresiva´.  

STŘEDA 21. 2. – Kaple jablonecké 

nemocnice se odpoledne proměnila v obřadní 

síň. Pro poděkování, dárek a květinu si sem 

přišli lidé, kteří se rozhodli darovat ostatním 

to nejcennější, co mají. Svou krev. Protože 

všichni už navštívili Transfúzní oddělení v 

Krajské nemocnici Liberec minimálně 

desetkrát, vyznamenal je Český červený kříž 

bronzovou plaketou Dr. Janského.  

ÚTERÝ 27. 2. - Velkolepé uvítání a 

poděkování za reprezentaci našeho region 

čekalo v podvečer na Horním náměstí 

v Jablonci sportovce, kteří 

bojovali o cenné kovy na zimní 
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olympiádě v Jižní Koreji. Pozváni byli olympionici z Jablonce i z jeho okolí, kromě 

biatlonistů přijeli i běžkaři, sjezdař Ondřej Berndt a také sáňkaři ze Smržovky.  

STŘEDA 28. 2. - Poslední krok k připravovanému prodeji bývalé porodnice v Jablonci 

učinil Liberecký kraj. Zastupitelé na svém zasedání schválili koupi jednoho pozemku 

v areálu od Státního pozemkového úřadu za účelem vytvoření funkčního celku. 

ÚNOR 1918 

Čím žil Jablonec před sto lety? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybírala 

Christa Petrásková.   

1. ÚNORA 1918, Č. 31, STR. 1, 2, 3, 4, 

6, 9, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Nálet 

na Paříž. V noci z 30. na 31. ledna bylo na 

město shozeno 14 tun bomb. * Anglie 

uznala nezávislost Finska a jmenovala 

britského konzula v Helsinkách. * Revoluce ve Finsku. Rudá a Bílá garda spolu bojují u 

jezera Sibba. * Pražská deklarace českých poslanců. Cenzura uvolnila zprávu o schůzi 

českých poslanců Říšské rady 6. 1. 1918. Poslanci žádají nové uspořádání monarchie a 

odvolávají se na memorandum z 8. 12. 1870 o právu na sebeurčení a rovnost mezi 

národy bez ohledu na jejich velikost. * Německo. Obří labuť byla zastřelena v Büchtenu 

u Hannoveru místním nájemcem honitby. Ten ji skolil v letu ve výši asi 50 metrů. Měla 

rozpětí křídel 2,5 m, výšku od hlavy k nohám 1,45 m a vážila 12,5 kg. * Jablonec. 

Prosba k veřejnosti. Milí spoluobčané, věnujte našim chudým rekrutům dar – ať už 

finanční, nebo v podobě prádla! Protože do své nové garnisony rukují již 6. 2., 

odevzdejte milodary nejpozději do 5. 2. u pana Josefa Noswitze v Podhorské ulici 8. 

2. ÚNORA 1918, Č. 32, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ -  Finsko. Finské střelecké 

jednotky postupují na Helsinki, aby svrhly bolševickou dělnickou vládu. Trať Wiborg – 

Helsinki je obsazena, a tím je přerušeno železniční spojení s Petrohradem. 

4. ÚNORA 1918, Č. 34, STRANA 1, 3, 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Rusko. Bylo 

zastaveno vydávání listu ´Novaja žizň´, vedeného Maximem Gorkým. List kritizoval 

vládní nařízení Lenina. Připravuje se zabavení všech zlatých předmětů, šperků a 

soukromých domů v Petrohradě. Ceny potravin vyšplhaly do závratné výše. Není cukr. 

Roste epidemie tyfu a panují obavy před morem, který po celé Rusi rozšiřují vojáci. * 

Humor všedního dne. Proč nosí turecké ženy závoj? – Aby je manžel nepoznal, když si 

vyjdou s někým jiným. * Jablonec. Surovost dnešní mládeže. Na policii byl předveden 

sedmiletý chlapec, který držel v ruce slabikář a břidlicovou psací tabulku, ale v kapse 

měl ostře nabitý revolver. Ani po dobrém, ani po zlém neprozradil, od koho ho má! 

5. ÚNORA 1918, Č. 35, STRANA 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Organizovaná 

banda zlodějů zatčena. Detektiv Behringer a vrchní strážmistr Albert Nitsche vypátrali a 

usvědčili čtyři rodiny z četných nočních loupeží zejména v obchodech. Banda měla své 

skladiště u truhláře Kunerta: tabák, mouka, káva, sušené švestky a další potraviny, 

galanterní zboží, boty a kabelky. Kunert měl u sebe 687 K. Z potravin žily po 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=74846&x=695&y=496&test=ccc
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celý rok svého loupežného působení také rodiny Dresslerova a Posseltova. Spolek 

vlastnil příslušné lupičské nářadí a revolver s 28 patronami. 

9. ÚNORA 1918, Č. 39, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Brest Litevsk. Dnes ráno ve 

2 hodiny byl uzavřen mír s Ukrajinou. 

11. ÚNORA 1918, Č. 41, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Mír s Ruskem. Rusko 

prohlásilo, že pokládá válečný stav za skončený a že okamžitě zahájí demobilizaci. 

12. ÚNORA 1918, Č. 42, STRANA 1, 4, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Na jaře se 

očekává příchod 750 000 amerických vojáků na italskou frontu. * Rusko. Lenin vydal 

rozkaz, že v žádném případě se nesmějí váleční zajatci vracet přes Petrohrad. Musí jet 

přes gubernie, kde je dosud dostatek obilí. „Revoluce nesmí být uškrcena kostnatou 

rukou hladu!“ 

13. ÚNORA 1918, Č. 43, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Pražské noviny píší, že 

Sokol pořádá koncert v Reprezentačním domě ve prospěch české menšiny. Píseň „Kde 

domov můj“ má zazpívat česko-americká zpěvačka Ema Destinnová. 

14. ÚNORA 1918, Č. 44, STRANA 2, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Uzavření míru a váleční 

zajatci. Trvající prozatímní neshoda o formulaci mírové smlouvy s Ruskem zneklidnila 

široké vrstvy obyvatelstva. 

15. ÚNORA 1918, Č. 45, STR. 1, 2, 4, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. Doktor Antonín Randa zemřel včera na srdeční infarkt. Narodil se roku 1864 

v Domažlicích, mládí prožil v Liberci, medicínu studoval ve Vídni. Od roku 1895 žil v 

Jablonci a získal si pověst svědomitého lékaře, který měl cit i pro chudé. Jeho koníčkem 

bylo umění. * Český korunovační plášť se prý nachází v kožešnictví jistého pana 

Kubišty, píše Český deník. Je to dobrá prevence proti molům – ale jak je postaráno o 

riziko požáru a podobně? 

19. ÚNORA 1918, Č. 43, STRANA 2, 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Petrohrad. Kongres 

Sovětů se rozhodl odložit demobilizaci vojska. * Revoluce ve Finsku. V Helsinkách se 

denně vraždí každý, kdo je jen trochu lépe oblečený. Mrtví jsou k nepoznání znetvořeni. 

Ředitelé finské zbrojovky v Jokele byli nalezeni před továrnou zastřeleni. * 

Terezín. Sarajevský atentátník Princip onemocněl kostní tuberkulózou (kostižerem) a 

musela mu být amputována ruka. 

23. ÚNORA 1918, Č. 53, STRANA 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Moskva. Důstojníci jako 

kolportéři novin. Toho času zde žije asi 500 nezaměstnaných důstojníků, kteří se živí 

jako vrátní, nosiči a prodavači novin. Většina z nich hladoví. 

25. ÚNORA 1918, Č. 55, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec je bez chleba! Od 

té doby, co tu byl pan místodržící, jde všechno k horšímu! Teď jsme již pět dní bez 

chleba. Jak jsme slyšeli z radnice, dnes konečně dostali pekaři tolik mouky, aby zajistili 

upečení 5 600 bochníků chleba, které se budou vydávat na lístky z minulého týdne. V 

Liberci prý měli minulý týden jen půlku chleba na osobu a stejné je to i ve Vrchlabí, 

Broumově a v celých severních Čechách! 

28. ÚNORA 1918, Č. 58, STRANA 8 - Tobolsk. Chlebenky pro carskou rodinu. Tak 

jako ostatní občané města dostanou členové carské domácnosti na osobu 

patnáct kg mouky, 750 gramů cukru a 25 g másla na měsíc. 
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BŘEZEN 2018 
JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK * JABLONEC: DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT - Vážení 

občané, máme za sebou nejkratší měsíc v roce, který je ale pro Jablonec tím 

nejdůležitějším. Právě v únoru zastupitelé našeho města projednávají rozpočet 

na aktuální rok. I letos mohu s radostí konstatovat, že ten letošní předložený 

rozpočet byl schválen naprostou většinou hlasů. Za to bych rád svým kolegům 

zastupitelům poděkoval. Ten rozpočet je po hubených letech velmi ambiciózní, 

dosahuje téměř 1,2 miliardy korun a je rekordně investiční. To si můžeme 

dovolit jednak proto, že se díky dobrému hospodaření podařilo snížit městský 

dluh a držet výdaje v souladu se stavem městské pokladny, a jednak proto, že 

zaznamenáváme vyšší rozpočtové příjmy. Jsme dnes finančně zdravým 

městem, které se zvedlo z finančních potíží a může dále růst. Konkrétními údaji 

z rozpočtu a výší investic vás zde nebudu zatěžovat, o tom všem se můžete 

dočíst na následujících stránkách, protože jako tradičně v březnovém čísle 

přinášíme rozpočtovou přílohu. V uplynulém měsíci jsme získali ocenění, které 

mě velmi těší. Jablonec se stal nejlepším Městem pro byznys v Libereckém kraji. 

Je to pro mě jasný signál, že umíme vytvořit ty nejpříznivější podmínky v kraji 

nejen pro podnikání, ale i pro běžný život. Pokud by se v Jablonci dobře nežilo, 

neměl by v jabloneckých firmách kdo pracovat a ty by tady dlouho nevydržely. 

Podle statistických údajů je patrné, že jen za poslední tři roky stoupl počet 

obyvatel našeho města o 250, a to ve městě ve velikosti Jablonce není 

zanedbatelné číslo. Ve školách přibylo 330 žáků a firmy aktuálně zaměstnávají 

o 750 lidí více než před třemi lety. S přibývajícími obyvateli rostou samozřejmě 

daňové příjmy našeho města a v souvislosti s tím i výdaje na to, aby se všem, 

kteří do Jablonce přišli, ať už za prací nebo za klidným a spokojeným životem, 

skutečně dobře žilo. Tou třetí dobrou zprávou, kterou jste v souvislosti s naším 

městem jistě zaznamenali i vy, jsou úspěchy našich biatlonistů a dalších 

sportovců na právě končící olympiádě. I oni jsou pro Jablonec důležití a opět 

jsem velmi hrdý na to, že právě v Jablonci umíme vytvořit velmi dobré 

sportovní zázemí, kde se rodí olympijské naděje a medaile. Našim 

olympionikům jsme připravili přivítání hodné cenných kovů koncem února a 

tento měsíc nás čeká biatlonová exhibice. Vážení občané, děkuji vám, protože 

město dělají hlavně lidé, kteří v něm žijí. Přeji nám všem, aby se nám i nadále v 

Jablonci dobře žilo a přeji vám krásné jaro. - Petr Beitl, primátor 

ČTVRTEK 1. 3. - V přízemí budovy Městské knihovny v Jablonci byla zahájena 

výstava seznamující se životem významného jabloneckého knihkupce a nakladatele 

Emila Böhmeho, od jehož smrti letos uplynulo devadesát let. Nechybí 

historie vydávání novin u nás i osud jeho podniku po druhé světové válce. 
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PÁTEK 2. 3. – Již 12. ročník reprezentačního plesu Městského divadla Jablonec se 

konal pod mottem ´Právě letí století´. Vystoupil orchestr Big´O´Band Marka Ottla se 

svými sólisty, účinkovali i zpěváci Bohuš Matuš, Jan Smigmator a Dasha či tenorista 

Jakub Pustina, ale také mim Radim Vizváry a balet Divadla F. X. Šaldy Liberec.  

ČTVRTEK 8. 3. – V Základní škole Pasířská byl zahájen letošní cyklus veřejných 

setkání představitelů města a vedoucích jednotlivých odborů magistrátu s občany. Další 

březnová setkání jsou naplánována v Kokoníně, v jídelně ZŠ Mozartova a ZŠ Šumava.  

ČTVRTEK 12. 3. – Na přednášku ´Česko-německé soužití v meziválečném 

Československu´ zvalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Profesor PhDr. Robert  

Kvaček, CSc., český historik specializující se na období 19. a 20. století, se ve svém 

vystoupení zaměřil jak na obecná témata, tak na podněty související s naším regionem.  

ČTVRTEK 15. 3. - Architektonická 

soutěž úspěšně proběhla a Jablonec 

má nyní jasno o podobě nového 

dopravního terminálu. Závazné 

stanovisko odborné poroty potvrdili 

dnes jablonečtí radní s tím, že stavba 

za cca 200 milionů korun by měla 

vyrůst do roku 2022. Autorem návrhu 

je studio DOMYJINAK architekti. 

PÁTEK 16. 3. - V obřadní síni 

jablonecké radnice se uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších strážníků loňského 

roku. Strážníkem roku 2017 se stal Jan Brožek z dopravní a hlídkové služby. Ocenění a 

titul uděluje městská policie společně s městem již od roku 2008.  

DNY 16. A 17. 3. - Regionální 

přehlídky scénického tance dětí a 

dospělých Tanec srdcem se zúčastnilo 

v jabloneckém divadle na dvě stovky 

účinkujících z celého Libereckého kraje. 

ČTVRTEK 22. 3. – Jablonečtí 

zastupitelé vzali na vědomí výsledky 

referenda o zrušení výherních hracích 

přístrojů v jabloneckých kasinech a 

deklarovali, že se cítí být zavázáni 

rozhodnutím občanů v referendu. Nyní 

nechají zpracovat právní analýzu, která 

vyhodnotí kolize výsledků referenda a 

uplatnění v souvislosti s platnými 

smlouvami o spolupráci, které má město 

s provozovateli uzavřené. Požadavek na 

zpracování vzešel od zastupitele Jakuba 

Macka, iniciátora referenda. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94196&x=857&y=570&test=ccc


   KRONIKA roku 2018                                                                                 98  

 

SOBOTA 24. 3. - Muzeum skla a bižuterie 

připravilo pro všechny, kteří si chtějí pohrát s 

fantazií a propojit ji s troškou šikovnosti, zdobení 

velikonočního vajíčka. A protože je letošní rok 

plný významných výročí naší republiky a s 

ohledem na zaměření muzea, zdobila se 

samozřejmě vajíčka skleněná, a to perličkami v 

barvách národní trikolory. Tvůrčí dílna nesla název ´Bílé, červené a modré Velikonoce´.  

SÁZEJME LÍPY JAKO SYMBOL NÁRODNÍ HRDOSTI, tak zněla výzva Českého 

svazu bojovníků za svobodu. Okresní organizace ČSBS v Jablonci nad Nisou svá slova 

adresovala starostům, politikům, mládeži, seniorům a všem občanům našeho okresu: 

Chceme navázat na staletou tradici vysazování lip, které jsou naším národním 

stromem. Jsou symbolem ochrany, pomoci a lásky, symbolem národního 

uvědomění i odhodlání bránit a rozvíjet naši vlast, naše města a vesnice. Lípy 

připomínají svobodu, mír, národní suverenitu i demokratické tradice v 

evropském společenství. Připomínají sepětí naší minulosti a přítomnosti s 

budoucností, kde po celé generace platí známá tři „P“: převzít, přidat a předat. 

Stoleté výročí vzniku Československé republiky je důvodem k zamyšlení nad 

vším, co naši vlast potkalo, nad vším, co naši lidé prožili. Je příležitostí poradit 

se, jak dál, aby opravdu bylo líp. Je výrazem hrdosti i odhodlání dosáhnout 

toho, aby naši lidé žili v souladu s přírodou a aby každý člověk byl člověkem 

všem lidem, kteří potřebují člověka. V Jablonci nad Nisou považujeme za 

vhodné, aby se naše výzva potkala se záměrem 

rekonstrukce a úpravy Horního náměstí v 

místo setkávání, odpočinku i her našich dětí, 

rodičů, mládeže, seniorů — všech občanů 

města i jeho návštěvníků.  

ÚTERÝ 27. 3. - S jarem přišla do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových i nová 

výstava. Návštěvníky provází malebným krajem kolem Jizery a přibližuje školní život v 

období první republiky. Zastoupeny jsou hojně kresby a texty obou národopisců, a tak si 

díky nim lze i dnes dobře představit, jak vypadala venkovská škola, kde se především v 

zimě scházely děti z širokého okolí. Dnes zahájená výstava potrvá do konce září.  

ÚTERÝ 27. 3. odpoledne v knihovně patřilo 10. ročníku Celonárodního čtení Bible, 

které zorganizovala jablonecká ekumena. Na programu bylo samozřejmě čtení z Bible 

se zapojením diváků. Četlo se i v ukrajinském, řeckém a slovenském jazyce. Specialitou 

bylo dramatizované čtení velikonočního příběhu z Markova evangelia v podání čtyř 

dobrovolníků z jablonecké skupiny Mezinárodního vězeňského společenství.  

STŘEDA 28. 3. - Velikonoční slavnosti tradičním vyšleháním vedoucí folklórního 

souboru Nisanka Jany Hamplové zahájil Miloš Vele, statutární náměstek primátora. Jak 

se na správnou koledu sluší, dostal vedle kraslice i štamprli něčeho ostřejšího 

- Jablonecké jablkovice. Velikonoční trhy, nabízející stánky s dekoracemi, 
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kořením, sýry, uzeninami a dalšími dobrotami, zaplnily centrum města. Na pódiu ve 

velkém vytápěném stanu přímo před radnicí čekal návštěvníky pestrý kulturní program. 

Zde také Centrum pro rodinu Jablíčko připravilo výtvarnou dílnu pro ty nejmenší a 

nedaleké Ekocentrum zvalo velké i malé ke zdobení vajíček netradičními technikami.  

BŘEZEN 1918 

Čím žil Jablonec před sto lety? Z deníku 

Gablonzer Tagblatt vybírala Christa 

Petrásková.   

2. BŘEZNA 1918, Č. 59, STRANA 1, 

RANNÍ VYDÁNÍ - Brest Litevsk. Ruská 

delegace se opět dostavila k mírovým 

jednáním v sestavě: jako vedoucí Sokolikov, 

ministr vnitra Petrowski, Čečerin, Narochov, 

Joffe, Alexejev, admirál Altvater, Danilov, 

Attast a Litski, z generálního štábu 

Tereterkovič a příslušný počet sekretářů a 

stenografů. * Petrohrad. Rozpory mezi Leninem a Trockým se stupňují.  

3. BŘEZNA 1918, Č. 61, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Vídeň. Císař Karel odvolal 

viceadmirála Franze Keila a jmenoval Nikolause Horthyho de Nagybanya 

kontraadmirálem a Franze Holuba šéfem námořní sekce ministerstva války.* Brest 

Litevsk. Mírová smlouva s Ruskem byla podepsána v 5 h odpoledne. 

5. BŘEZNA 1918, Č. 63, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Rusko. Ve vnitrozemí a na 

východní frontě se lidé vrátili k výměnnému obchodu: mouka za železo, naftu nebo 

ryby, sůl a petrolej za zrní. Na východě, v muslimské oblasti, zcela vymizely bankovky 

a platí se archaickou měnou: jednotkou je jednoroční skopec. 

9. BŘEZNA 1918, Č. 67, STRANA 1, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Rusko. Navzdory 

uzavření míru se pilně zbrojí. Dekret lidových komisařů nařizuje ozbrojení obyvatel a 

jejich výcvik ve střelbě. Je vyloučeno nové svolání armády. Z jednoho regimentu např. 

zůstali na svých pozicích jen dva vojáci, protože byli bezdomovci. Rabující vojáci 

táhnou s velkými bagážními vozy zemí a zabírají všude zásoby. Někdy zastavují vlaky. 

Vláda nyní proti nim přísně zakročuje: věší je přímo na místě. Na železnici vládnou 

nepopsatelné poměry. * Moldavská republika byla ustavena mezi řekami Dněstr a Prut. 

Hlavním městem je Kišiněv. * USA. Americká vláda striktně odmítla japonský návrh 

na obsazení Sibiře. * USA. Módní okénko. Dámy z vyšší společnosti teď nosí kalhoty! 

Mají plandavé široké nohavice, podkasané pod koleny. Nosí se k nim kozačky a na 

horní část těla si ženy navlékají cosi mezi uniformní blůzou a jupkou a k tomu široký 

opasek. Na hlavu vojenský klobouk, který je jako celý outfit šedé barvy. 

11. BŘEZNA 1918, Č. 69, STRANA 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Vídeň. Radostná událost 

byla zaznamenána na císařském dvoře. Císařovna Zita porodila včera dalšího prince. 

Oběma se daří výborně. * Nahoře na snímku jako uherská královna při 

korunovaci svého muže. 
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22. BŘEZNA 1918, Č. 80, STRANA 1, 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Na západní frontě vzplála 

opět dělostřelecká bitva, které se zúčastní také rakousko-uherské dělostřelectvo. 

Bavorské jednotky dobyly jihozápadně od Ornes první linii nepřátelských zákopů, 

zajaly štáb batalionu a dalších 240 Francouzů. * Východní fronta. Oddíly generála 

Kosche obsadily přístav Cherson. 

23. BŘEZNA 1918, Č. 81, STR. 1, 2, 5, 7, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Západní 

fronta: 16 000 zajatců, ukořistěno 200 děl. Němci jsou již před třetí linií 

zákopů. Dalších 25 000 zajatců, 400 děl, 300 strojních pušek. * Válečná 

medicína. Černé zbarvení kůže lidí na frontě i v zázemí má patrně duševní příčiny. 

Jeden italský lékař popisuje případ ženy, která přes noc zčernala, když jí byl udělen trest 

smrti. Zůstala černá, i když jí byla udělena milost. Dr. Viktor Blum popisuje případ 

vojáka, který byl při plynovém útoku omámen a probral se až za 3 dny. Jeho tělo 

zčernalo, ale po třech týdnech bylo opět normální. * Jablonec. Příděly chleba a mouky 

od 24. 3. do 30. 3.: 3/4 bochníku a 1/8 kg mouky a 1/8 kg ovesné rýže na osobu. Prodej 

uhlí v příštím týdnu: 30 kg na 1 ohniště (domácnost). Bez lístků je k dostání cibule (7 

K/kg) a kvašené okurky (2 K/kg). Na lístky: malinová šťáva – 25 g na hlavu (1 lžíce za 

20 h). Přineste si nádobu a potravinové lístky. * Jablonec. Zpráva z nemocnice za 

prosinec 1917, leden a únor 1918. Úmrtí: 24 – 19 – 22. Stav nemocných: 170 – 174 – 

190. Místnosti jsou přeplněné, chybí lůžka. Získáno jedenáct lůžek a zakoupeno prádlo 

za 18 000 K. Bylo rozhodnuto o stavbě pavilonu pro tuberkulózní pacienty (320 000 K, 

polovinu částky poskytne ministerstvo zdravotnictví). * Inzerát. Omluva. Antonínov. Já 

Marie Görnerová z čísla 73 se tímto veřejně omlouvám panu Antonu Hoffmannovi, že 

jsem ho bezdůvodně obvinila u c. k. okresního hejtmanství z toho, že má ještě 

dostatečnou zásobu brambor. 

26. BŘEZNA 1918, Č. 83, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Francie. Odstřelování 

Paříže. Němci pálí od 8 ráno každých 15 minut na město z děla ráže 240 mm. Hasiči 

vyhlásili poplach a rozezněly se kostelní zvony. Obyvatelstvo se však nedalo odradit od 

svých oblíbených nedělních procházek na bulvárech. Předseda vlády Clemenceau a 

státní podtajemník Faber navštívili místa zásahů a utěšovali raněné. 

27. BŘEZNA 1918, Č. 84, STRANA 4, 6, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Velká 

nouze o potraviny, zvláště o chleba, vede k nepokojům mezi dělnictvem. Nestávkuje se, 

ale několik málo dělníků nepřišlo do práce. * Tanvald. Přijede císař Karel! Na své cestě 

trpícím českých severem zavítá náš císař v půl 3 do Tanvaldu. Zvlášť krásně je 

vyzdobena radnice, kam se mocnář odebere přímo z nádraží. * Paříž. Napoleonův hrob 

pod pytli s pískem. Z obavy před německými nálety se horečně pracuje na zabezpečení 

uměleckých pokladů a historických míst. Nad Napoleonem se teď tyčí pyramida 

z pětadvaceti tisíc pytlů. 

31. BŘEZNA 1918, Č. 88, STRANA, 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Lugano. Česko-slovenské 

legie v Itálii. Římské listy hlásí z Ancony, že několik dní tudy projíždějí vlaky s muži v 

italských uniformách, ale s bílo-červenými páskami na rukávech, s kokardami a 

národními vlajkami. V Římě byl ustaven výbor pro česko-slovenskou nezávislost, který 

má v Italech vzbudit sympatie pro Čechy. 
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DUBEN 2018 
JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: STAVEBNÍ SEZONA JE KRÁTKÁ A 

PROJEKTŮ MNOHO - Krásné Velikonoce, vážení spoluobčané, vyhlížíme jaro, 

přitom letošní zima se skutečně nechce vzdát. Země pomalu rozmrzá a my se 

pouštíme opět do investičních akcí, protože stavební sezona v Jablonci je 

skutečně krátká. Jen namátkou připomenu, co nás letos čeká: dokončíme hřiště 

v Sokolí ulici a fasádu radnice, plánujeme zateplení dalších školských objektů 

či výměnu oken v DPS v Palackého ulici, k letošním osmičkovým výročím 

opravíme památník I. světové války v Tyršových sadech a počítáme například s 

odkanalizováním náměstí B. Němcové. Dalším krokem k opraveným 

komunikacím a chodníkům bude také 2. etapa revitalizace sídliště Šumava. 

Uvnitř čísla najdete pozvánku k veřejnému projednávání projektu. Ale to je jen 

zlomek projektů, které máme připravené. Největším problémem, s nímž se 

tentokrát při přípravě oprav či nových staveb ve městě potýkáme, není 

nedostatek realizovatelných projektů či financí, ale nedostatek firem, které by 

se do práce pustily. V těchto dnech se potkáváme s vámi, občany, osobně v 

jednotlivých lokalitách při tradičních setkáních. Zhruba polovinu máme za 

sebou, ta další nás ještě čeká. Odnášíme si z nich mnoho podnětů, jak něco 

vylepšit či napravit, ale také pocit, že v Jablonci žijete rádi a že se vám tu 

vesměs žije dobře. Na setkáních už jsme také krátce představili vítězný návrh 

na podobu dopravního terminálu v ulici Kamenná. Podrobnějším informacím k 

průběhu architektonické soutěže a výběru návrhu se věnujeme na dalších dvou 

stranách tohoto čísla měsíčníku, a protože je to téma skutečně zajímavé a pro 

město i významné, vrátíme se k soutěži i v květnovém vydání. Přeji vám krásné 

jaro a těším se s vámi na setkání u veřejných projednávání projektů, které 

omladí tvář města. - Lukáš Pleticha, náměstek primátora.  

STŘEDA 4. 4. – Učitelé slavili svůj svátek v jabloneckém divadle, kde dostali od města 

poděkování v podobě divadelního představení Bosé nohy v parku. Pět učitelů převzalo 

skleněnou knihu s nápisem: „Díky Vám může budoucnost vypadat lépe. 
Děkujeme!“ Nadace Jablotron pak vyhlásila prvního držitele titulu Bezva učitel, 

kterého vybrala ze sedmnácti nominací zaslaných rodiči, žáky nebo kolegy učiteli.   

SOBOTA 7. 4. - Atletická hala v Jablonci byla dějištěm 32. ročníku soutěže v požárním 

sportu. Do areálu Střelnice se sjely na tři stovky závodníků z řad profesionálních i 

dobrovolných hasičů, nejlepších sportovců v běhu jednotlivců na 100m s překážkami. 

STŘEDA 11. 4. - Potřinácté se konalo v Městském divadle Jablonec krajské postupové 

kolo celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů. Ve čtyřech soutěžních kategoriích 

a jedné nesoutěžní zazpívalo 22 sborů. Jak si vedli naši? Zlaté pásmo v kategoriích 

mladších školáků získal sbor Vrabčata, starší Vrabčáci dosáhli na stříbro. Bronzová 

ocenění si odnášely sbory Zvoneček a Rolnička ze základní školy Liberecká. 
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ČTVRTEK 12. 4. – Krátce před 22. hodinou kontrolovali policisté v jablonecké ulici 

Dlouhá vozidlo Škoda Octavia. Zjistili, že jeho řidička má vysloveny dva zákazy řízení 

motorových vozidel, a to Městským úřadem v Tanvaldě do července 2018 a Okresním 

soudem v Jablonci do března 2020. Navíc řídila pod vlivem drog, test prokázal pervitin. 

SOBOTA 14. 4. – Zatímco další jarní 

bižuterní kurz pro dospělé úspěšně proběhl, 

řešilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 

stavební problémy.  Dlouho očekávaná 

futuristická přístavba ve tvaru obřího 

broušeného bižuterního kamene se měla 

začít stavět už v loňském září a příští rok 

být otevřena coby dárek u příležitosti 115. 

výročí existence muzea. Jenže unikátní 

stavba za 60 miliónů korun se stále nestaví 

a šance, že krystal bude do oslav jubilea 

hotový, je už minimální. Aktuální problém 

spočívá v tom, že se s vítězem zakázky 

dosud nepodařilo uzavřít smlouvu o dílo. 

PONDĚLÍ 16. 4. - V Libereckém kraji se 

objevily spalničky. První onemocnění bylo 

zaznamenáno u studentky jablonecké střední školy, která v inkubační době navštívila 

příbuzné na Ukrajině. Onemocněním se pak nakazilo dalších deset lidí. Ohniska nákazy 

zaznamenal i Turnov, Vratislavice a Liberec. Vyšetřením prošlo 239 osob, které byly v 

kontaktu s nemocí, situaci se podařilo zvládnout. Poslední případ spalniček v kraji byl 

zachycen v roce 2014. Na přelomu loňského a letošního roku ale zaznamenali hygienici 

patnáct případů. Vliv na výskyt má i fakt, že v Česku ubývá počet očkovaných lidí.  

ÚTERÝ 17. 4. - Prvorepublikový interiér jablonecké radnice se zdál být nejvhodnějším 

místem pro instalaci výstavy Národního památkového ústavu 

nazvané Architektura ve službách první republiky. Liberecké 

pracoviště ji připravilo v rámci letošních oslav 100. výročí 

založení České republiky, záštitu převzal primátor Petr Beitl, 

jenž zval k prohlídce: „Meziválečné období bylo pro Jablonec érou zlatého věku, 

město prosperovalo a řada architektonicky hodnotných staveb ve městě 

pochází právě z tohoto období. Návštěvníci se mohou do časů první republiky 

vrátit nejen prostřednictvím panelů, ale i fyzicky, protože naše radnice byla 

postavena právě ve 30. letech minulého století a v posledních letech se jí 

snažíme původní prvorepublikový lesk vracet.“ Výstava představující 

architektonické skvosty Libereckého kraje byla v přízemí radnice k vidění do května. 

ČTVRTEK 19. 4. - S velkou slávou pokřtili v pivnici Klubu ex v jablonecké Palackého 

ulici nejen novou pípu, ale hlavně novou tankovnu Prazdroje. Protože šlo také o setkání 

s přednáškou, na němž odborníci prezentovali výrobu tohoto pěnivého moku, 

jeho skladování a dopravu, nemohl samozřejmě chybět pivovarský sládek. 
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PÁTEK 20. 4. - Ve velkém sále Eurocentra koncertoval Modrotisk, který má 

v Jablonci své kořeny. Bluegrassová stálice tak slavila právě u nás 35 let od svého 

založení. Kromě aktuální sestavy vystoupila i řada bývalých členů této hudební skupiny. 

SOBOTA 21. 4. - Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 

ve čtvrtek 19. 4. ve firmě BusLine a v libereckém i jabloneckém dopravním podniku 

devět lidí. Tři z nich zadrželi a zajistili dokumenty mapující vzájemné obchodní vztahy. 

Dnes zadržené pustil soudce domů, protože shledal, že pro vazbu nejsou důvody. U 

neveřejného vazebního řízení strávil každý ze zadržených přes hodinu. Vyšetřovatelé 

zasahovali už začátkem dubna v Liberci na krajském úřadě, v ČSAD a ve firmě Nexia. 

Zajímali se o materiály související se zajištěním dopravní obslužnosti v našem kraji. 

NEDĚLE 22. 4. - Zpět do volné přírody pustili revírníci zvěř z přezimovacích obor v 

Jizerských horách. Lesníci zavírají vysokou přes zimní měsíce do několikahektarových 

výběhů kvůli potravě i klidovému režimu, denně sem nosí zvěři potravu – jádrové 

plody, oves a řepu. Vysoká tak má dostatek potřebných živin a v klidu přečká zimu.  

PONDĚLÍ 23. 4. – I letos se uskutečnila tradiční jarní návštěva studentů a pedagogů 

z Jacob Brücker Gymnasium v Kaufbeuren, partnerské školy jabloneckého Gymnázia 

Dr. Antona Randy. Do Jablonce přijelo devět studentů a dva učitelé, kteří u nás zůstali 

týden. Studenti byli, podle zaběhnutého zvyku, ubytovaní v rodinách jabloneckých 

gymnazistů. Dnes hosty přivítal v obřadní síni radnice primátor Petr Beitl. Připomenul, 

že školy stály u zrodu partnerství obou měst a letos slaví 25. výročí spolupráce.  K tomu 

se konalo před časem v Kaufbeuren setkání pedagogů. Jablonečtí přivezli do Německa 

jako symbol propojení obou měst jablůňku, kterou se svými kolegy zasadili.  

STŘEDA 25. 4. - V Jablonci začaly přípravné práce na stavbě pavilonu intenzivní péče 

v areálu nemocnice. Projekt za 200 milionů korun by měl být hotov do dvou let. 

Hlavním důvodem pro výstavbu nového pavilonu je nedostatek intenzivních lůžek 

operačních oborů. Výstavbu financuje z velké části město, stavět bude Metrostav. 

ČTVRTEK 26. 4. - Den Země připomenula tradiční ekologicky zaměřená akce v 

Tyršových sadech. Pro návštěvníky byly připravené dílničky, lesní stezka, zvířátka, 

malování na obličej a mnohé další aktivity. Se svými partnery pořádal dům dětí Vikýř. 

SOBOTA 28. 4. - Ski klub Jablonec oslavil 70 let od založení na tradičním Lyžařském 

bále v Eurocentru. Termín pořadatelé volí vždy na duben, aby se mohli zúčastnit lyžaři 

po skončení zimní sezony. V úvodu večera byly předány pamětní medaile bronzové 

štafetě běžců na lyžích z olympiády v Calgary, kteří mají kořeny právě v Jablonci.  

NEDĚLE 29. 4. - Do Jablonce přijel sehrát fotbalový zápas Slovan Liberec. Protože 

policisté vyhodnotili podještědské derby coby rizikové, přijali bezpečnostní opatření. 

K výraznějšímu narušení veřejného pořádku ze strany fotbalových příznivců nedošlo.  

PONDĚLÍ 30. 4. - U přehrady se konal tradiční ohňostroj, který byl odpálen z hráze a 

pontonu umístěného na vodní hladině. Letos byla světelná podívaná na obloze věnovaná 

100. výročí vzniku Československa, proto byla část ohňostroje pouze ve státních 

barvách. Navíc oproti předchozím rokům byl ohňostroj o pár minut delší. Předcházel 

lampionový průvod, který pod vedením mažoretek Jablonecká jablíčka a 

bubenické Banda LeGranda vyrazil od Rybářské bašty a došel před loděnici.  
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DUBEN 1918 

Čím žil Jablonec před sto lety? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt 

vybírala Christa Petrásková.   

2. DUBNA 1918, Č. 89, STRANA 1, 

3, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Berlín. Naše 

ponorky potopily v západní části 

lamanšského průlivu šest ponorek a 

jednu plachetnici. * Jablonec. 

Překvapení pro obyvatele Starého 

trhu. Socha bohyně obchodu, stojící 

uprostřed náměstí, měla nasazený 

velký černý dámský klobouk s rudými 

střapci. * Jablonec. Krádež v půjčovně 

masek v Podhorské 27. Služka Albína Dobřenská z Horní Brusnice zde ukradla krásné 

žluté šaty s bruselskými krajkami v hodnotě 500 K a přibližně osmdesátery pánské 

kalhoty (celkem za 5 000 K), které nabízela k prodeji návštěvníkům zdejšího 

nevěstince. Její nynější pobyt je neznámý. * Jablonec. Krádež šunky. Z nádvorního 

domku v Mozartově (nyní Smetanově) ulici byla ukradena šunka v hodnotě 75 K. 

Zlodějkou je patnáctiletá dívka. Šunka byla v sousedství okamžitě uvařena a snědena. 

6. DUBNA 1918, Č. 93, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Vůdce Čechů Masaryk se 

uchýlil do bezpečí do Moskvy. Delší dobu pobýval v Kyjevě, kde byl spolu s 

redaktorem Pavlů na špičce Česko-Slovenského hnutí. Pavlů upadl do německého 

zajetí. Masaryk ve společnosti několika dezertérů z důstojnického sboru odjel do 

Novočerkaska. 

7. DUBNA 1918, Č. 94, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Rusko. Strašné protižidovské 

pogromy v Turkestánu a na Ukrajině hlásí sionistická organizace v Petrohradě. 

8. DUBNA 1918, Č. 95, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Německo. Zvýšení platů 

poslanců. Vzhledem k vysokým nákladům na živobytí se zvyšují platby za účast na 

jednom zasedání z tří na pět tisíc marek. 

9. DUBNA 1918, Č. 96, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Rusko. Trockij vyzval bývalé 

carské důstojníky, aby se stali instruktory Rudé gardy. Slibuje vysoké gáže a zachování 

hodnosti. * Koupě Kamčatky. Podle informací z Petrohradu probíhají mezi vládou 

sovětů a americkým zmocněncem příslušná jednání. * Carská rodina bude z Tobolska 

převezena do jiného města na Urale. 

12. DUBNA 1918, Č. 99, STRANA 1, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Berlín. Rakousko-uherský velvyslanec důrazně oznámil, že neexistuje žádný dopis 

císaře Karla Clemenceauovi. * Daily Mail píše, že uznání práva Francie na Alsasko-

Lotrinsko v ručně psaném dopise císaře Karla je nanejvýš významné, ale je také více 

než pravděpodobné, že je tento dopis jen pokusem Berlína hrát dvojí hru a 

vytrhnout Francii z Dohody. * Berlín. Císař Vilém telegrafuje císaři Karlovi: 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94271&x=599&y=587&test=ccc
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Děkuji za Tvůj telegram, ve kterém zcela odmítáš nároky Francie na Alsasko - 

Lotrinsko a zdůrazňuji solidaritu našich zájmů. Těžké, ale vítězné boje posledních let to 

jasně dokazují. *Vídeň. Podle Journalu de Geneve měl být domnělý dopis císaře Karla 

adresován anglickému králi. My však víme z důvěryhodných zdrojů, že císař takový, 

ani podobný dopis nikdy anglickému králi nenapsal. 

15. DUBNA 1918, Č. 102, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Vídeň. Ministr zahraničí, 

hrabě Černín (viz foto na předcházející straně), podal demisi, kterou císař Karel přijal.  

22. DUBNA 1918, Č. 109, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Nehoda 

elektrické dráhy. Včera večer okolo 8 hodiny sjížděla tramvaj s vlečňákem od Starého 

trhu tak rychle, že v zatáčce do Údolní ulice byl vlečňák vyhozen z kolejí, narazil do 

kiosku paní Stärzové a odsunul jej do dvora domu č. 6. Motorový vůz se zastavil až 

nárazem na jmenovaný dům. Kiosek je zničen, roh domu poškozen. Pasažéři ve 

vlečňáku utrpěli lehká i těžší zranění. První pomoc poskytli raněným čtyři lékaři. Dva 

těžce zranění byli převezeni do okresní nemocnice, jeden z nich zemřel. Stovky lidí 

navštívily večer místo nehody, dnes ráno se tam dostavila vyšetřovací komise vedená 

soudcem Dr. Lebedou. * Jablonec. Vloupání do bazarů u evangelického kostela. Zloději 

se dostali do krámů světlíkem, poté co poškodili železnou mříž. Na laně se spustili dolů 

a vyvrátili dveře páčidlem. Rozbili dveře do skladu pana Nathana Kohna a odnesli látky 

a ušité kalhoty v hodnotě 20 000 K. Do obchodu pana Wesellyho se nedostali. Dům 

opustili domovními dveřmi směrem do Podhorské ulice, které si otevřeli paklíčem. K 

transportu zboží použili vozík pana Roubíčka, který našli na chodbě. Pachatelé jsou 

dosud neznámí. 

23. DUBNA 1918, Č. 110, STRANA 3 - Válečný humor. Zákazník v trafice: „Vy jste 

mne přece ujišťoval, že tento tabák je ještě z mírových dob – proč je tedy z lipového 

listí?“ – Trafikant: „No a vy si myslíte, že v míru lípy neměly listí?“ 

24. DUBNA 1918, Č. 111, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Západní fronta. Smrt 

pilotního esa. Anglický maršál Haig hlásí, že 21. dubna 1918 bylo v leteckém souboji 

sestřeleno jedenáct německých letadel. Jedno z nich pilotoval Manfred von Richthofen 

(* 2. 5. 1892). Byl pochován nedaleko místa sestřelu na malém hřbitově. Pohřbu se 

zúčastnili piloti anglického královského letectva. * Jablonec. Hlad. Zásobovací situace 

města a okolí dosáhla kritického bodu. Máme právo na půl chleba na osobu a týden – 

ale není jisté, že ho dostaneme. Zásobování masem, tukem a bramborami je téměř na 

nule – nynější stav lze pojmenovat jako hladomor. Když už nám české kraje nemohou 

dát nic ze svých přebytků a zákony a žalostné politické poměry nedovolují získat pomoc 

z Uher – snad by pomohly rekvizice a intervence Jeho Veličenstva! 

27. DUBNA 1918, Č. 114, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Paříž. Záhadné dalekonosné 

dělo ostřelovalo i dnes území Paříže. 

30. DUBNA 1918, Č. 117, STRANA 4, RANNÍ VYDÁNÍ - Rusko. Pomník Karla 

Marxe v Petrohradě. Rada lidových komisařů rozhodla, že 5. května položí základní 

kámen k pomníku na Revolučním náměstí na paměť stého výročí jeho narození. 

Nejlepší sochaři světa budou vyzváni k soutěži. Všechny sověty budou pořádat peněžní 

sbírky na výstavbu pomníku. 
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KVĚTEN 2018 
JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: MŮŽEME SE ROZVÍJET A RŮST - Květen 

je ryze pozitivní měsíc, všichni se nadechneme po dlouhé zimě, hřejeme se na 

sluníčku, všechno pučí, kvete a roste. Budu tedy, když dovolíte, ve svém 

květnovém úvodníku také jarně pozitivní. I Jablonec pučí a roste, seriózně 

řečeno, rozvíjí se. Z městského dluhu, který byl před sedmi lety hrozivých 450 

milionů, se podařilo splatit více než devadesát procent. Šli jsme cestou úspor 

tak, aby nedošlo k omezení základních funkcí města, jako jsou doprava, 

infrastruktura, sociální oblast či školství. Díky nastaveným úsporným 

opatřením, uvážlivému utrácení, a abych byl spravedlivý, tak i díky 

pozvolnému růstu daňových příjmů se nám podařilo krutá léta splácení 

překlenout se ctí. I když mi někdy, jako správci městské kasy, bylo úzko, to 

nepopírám. Zvládli jsme to a dnes si opět můžeme dovolit více investovat tam, 

kde je to zapotřebí – do ulic, chodníků a mostů, do škol a školek, do městských 

budov a bytového fondu. Můžeme se rozvíjet a růst. Letos je v rozpočtu na 

investice vyčleněno přes 350 milionů Kč. V porovnání s uplynulými lety je to 

částka doslova rekordní. Jablonec opět ekonomicky roste a je na nás, abychom 

toto období využili pro cílený rozvoj našeho města. Priorit je několik. Jsou to 

školy a školky – počet dětí se zvyšuje a je úkolem města, samosprávy, vytvořit 

vhodné podmínky pro jejich vzdělávání. Jsou to komunikace – kvalitní 

dopravní infrastruktura je základem pro rozvoj podnikání, bydlení a města 

vůbec. Opravujeme stávající komunikace a vedeme jednání o vybudování 

obchvatů a vyvedení dopravy z přetížených ulic. Mezi další priority bezesporu 

patří rozvoj městské nemocnice a sociálních služeb. Po pavilonu onkologie 

letos začínáme stavět pavilon intenzivní medicíny, který umožní nejen 

rozšíření nemocničního provozu, ale zkrátí čekací doby na některé operace a 

poskytne komfortní prostředí pacientům i zdravotníkům. Důležitá je obnova 

inženýrských sítí, odpadové hospodářství atd. Zkrátka, vše je důležité, a i přes 

pozitivní ekonomický vývoj je i dál třeba pečlivě zvažovat každou vydávanou 

korunu. Jako ekonoma mě ale velmi těší, že ta hromádka, z níž koruny bereme, 

už není jen na dně oné pomyslné městské kasy. Přeji všem krásné jaro!  - 

Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města 

ÚTERÝ 2. 5. - Jaká bude jedna z nejvýznamnějších staveb v novodobé historii 

Jablonce za možná až 250 milionů korun? A jaká mohla být? Odpovědi na tyto otázky 

nabízela výstava architektonických návrhů na podobu dopravního terminálu, která 

začala v infocentru v přízemí radnice. Vítězný návrh vzešel z architektonické soutěže, 

kam se přihlásilo se svými projekty devět uchazečů. Odborná porota vybrala dva 

nejlepší návrhy a určila pořadí. Její stanovisko potvrdili jablonečtí radní 

v březnu s tím, že stavba by měla vyrůst do roku 2022. 
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STŘEDA 3. 5. - V areálu hasičského záchranného sboru se 

konal 44. ročník okresního kola soutěže Hlídky mladých zdravotníků. Na devět desítek 

dětí – žáků základních škol, prokazovalo své znalosti ze zdravovědy v úkolech, které se 

tentokrát nesly v duchu stoletého výročí vzniku samostatného československého státu.  

PÁTEK 4. 5. - Pietní akt k 73. výročí ukončení světového válečného konfliktu se konal 

u Památníků obětem II. světové války na místě bývalého pracovního tábora v 

Rýnovicích. Poklonit se památce obětí války a položit květinu přišli vedle představitelů 

města také zástupci Policie ČR, Armády ČR, Vězeňské služby ČR, Červeného kříže a 

ve velkém počtu i děti z místní základní školy a studenti Střední průmyslové školy 

technické. Primátor Petr Beitl se ve svém projevu věnoval rekapitulaci válečných 

konfliktů od počátku 20. století a varoval před válečnými hrozbami v současném světě. 

Všichni přítomní uctili památku obětí válečných konfliktů symbolickou minutou ticha. 

Projekt plný hudby i divadla ´JABLONEC NAD NISOU - MĚSTO PLNÉ TÓNŮ´ 

vstoupil do 4. ročníku opět s hlavní myšlenkou - přivést 

kulturní pořady i do míst, která nejsou k jejich pořádání 

primárně určená, a nabídnout je zdarma nebo za cenu 

příznivou i těm, kdo obvykle z finančních důvodů kulturní 

programy vynechávají. Letošní ročník zahájil koncert 

světových operních hvězd, Gabriely Beňačkové a Jakuba 

Pustiny, kteří přivezli árie světových i našich skladatelů.  

ČTVRTEK 10. 5. – LÍPA NÁŠ NÁRODNÍ STROM, ANEB STOLETÉ VÝROČÍ 

REPUBLIKY, takové bylo motto 21. ročníku tradiční výstavy 

výtvarných prací dětí, žáků a studentů jabloneckých 

mateřských, základních a středních škol. Jak se s ním mladí 

autoři ztotožnili, ukázala výstava v Eurocentru. Lípa zde vládla mnoha dílům, větším či 

menším, jako celý strom nebo jen její listy. Velký projekt opět připravila školka 

Slunečnice, která vytvořila strom s vlastním duchem a skřítky. Ve středu 23. května 

výstavu zakončila aukce, jež ve prospěch pediatrického oddělení jablonecké nemocnice 

vynesla částku 14 780 korun. Do aukce se poprvé zapojil také Domov a Centrum 

denních služeb Jablonec poskytující ambulantní služby osobám s mentálním 

postižením. Za získané peníze byly opraveny originální dřevěné plastiky s dětskými 

motivy od architekta Stolína, které zdobí nemocniční pokoje, chodby a ambulance. 

NEDĚLE 13. 5. - Do jablonecké porodnice přišel navštívit novopečené maminky 

primátor Petr Beitl, aby jim poblahopřál k Svátku matek. „Návštěva maminek o 

druhé květnové neděli do mého diáře patří už sedm let. Velmi mě těší, že 

každoročně si všechny maminky pochvalují služby naší porodnice. Letos to 

nebylo jinak, dokonce jedna maminka přijela porodit až z Trutnova. Děkuji za 

dobrou práci veškerému zdravotnickému personálu i vedení naší nemocnice.“ 

ÚTERÝ 15. 5. – 15. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů mateřských škol 

´Kytička písniček´ se konal v Eurocentru. Malí zpěváčci ze sboru Skřivánek, Pastelka, 

Mšeňáček, Slunečnice, Kapička a Jablíčko předvedli to nejlepší, co se naučili 

a odměnou jim byl nejen potlesk diváků, ale i dárky od města a kraje. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94476&x=640&y=512&test=ccc
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STŘEDA 16. 5. - Město nedostane pokutu 80 tisíc korun za opravu mostu v Kamenné 

ulici. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže definitivně zastavil správní řízení, ve 

kterém zakázku zkoumal. Antimonopolní úřad totiž kritizoval, že radnice na zakázku 

nevypsala otevřený tendr, ale práce formou dodatku ke smlouvě přímo zadala firmě 

Technické služby Jablonec. Cena zakázky činila téměř devět milionů korun.  

ČTVRTEK 17. 5. - Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet města za loňský 

rok s tím, že hospodaření skončilo přebytkem ve výši 96 milionů korun. V roce 2017 se 

tak podařilo v novodobé historii města dosáhnout nejlepšího provozního salda, tedy 

rozdílu mezi běžnými příjmy a výdaji. Na dobrou úroveň hospodaření Jablonce měl jistě 

pozitivní vliv růst republikové ekonomiky. Příjem ze státního rozpočtu byl vloni o 47 

milionů vyšší než v roce 2016. Zadlužení města se snížilo ze 105 milionů na 75 milionů. 

PÁTEK 18. 5. - V deseti letech byla zázračným dítětem amerického bluegrassu. Nyní, 

jako šestadvacetiletá, je mandolinistka a zpěvačka Sierra Hullová už sebevědomou 

písničkářskou hvězdou. Jediný koncert v ČR odehrála dnes v jabloneckém Eurocentru. 

SOBOTA 19. 5. – Byl odstartován 11. ročník závodů ABB MTB Cup. Na závodníky 

čekala trať plná stoupání i sjezdů, vedoucí méně známými lokalitami kolem Jablonce 

včetně rozhleden - Bramberk, Slovanka, Královka, Tanvaldský Špičák, Černá Studnice.  

DNY 19. – 27. 5. - Jablonec open 2018 aneb 18. ročník mezinárodního tenisového 

turnaje s dotací 15 tisíc dolarů pořádal ČLTK Bižuterie. Po vyřazovací kvalifikaci 

postoupilo z počtu 64 tenistů ze třinácti zemí světa osm nejlepších do hlavní soutěže.  

STŘEDA 23. 5. - V ranních hodinách začalo hořet v jabloneckém bazénu. Zaměstnanci 

zareagovali pohotově a evakuovali všechny osoby, nikdo nebyl zraněn. Oheň vznikl 

nešťastnou náhodou v prostorách střešní konstrukce při navařování lepenky, kdy se za 

bedněním vznítil letitý prach. Díky rychlému zásahu bylo poškozeno jen asi pět procent 

z celé plochy střechy. Bazén letos prochází zásadní rekonstrukcí nejen střechy, terasy a 

topení. Ve venkovním areálu započaly přípravné práce už začátkem května. Kvůli 

probíhající rekonstrukci byla naplánována uzavírka od 2. června do 21. července.  

SOBOTA 26. 5. – Šestý ročník dětského dne u jablonecké přehrady připravil oddíl 

dračích lodí Dragons. Sešli se celé rodiny i kamarádi z nejrůznějších sportovních 

odvětví, aby poměřili své síly v závodech na dračích lodích. Bohatý program čekal na 

děti. * Smíšený pěvecký sbor Janáček se stal na základě pozvání sboru Chorvereinigung 

Sachsenring Zwickau účastníkem výjimečného hudebního projektu. Oba sbory 

připravily provedení oratoria německého skladatele Carla Loewe – Jan Hus, opus 92. 

Skladba zazněla dnes na slavnostním koncertě k výročí 900. let od založení Zwickau.  

PONDĚLÍ 28. 5. - Falešnou policejní uniformu prý našel v kontejneru, oblékl ji a hrál 

si na policistu. Pak ale s bezdomovci popíjel alkohol v Nové Pasířské a na podivného 

´policistu´ upozornil strážníky telefonát. Muž se na pokyn hlídky ochotně převlékl a k 

taškařici se přiznal. On skončil na Policii ČR, ostatní muži nesli následky za porušení 

obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. 

NEDĚLE 27. 5. - Na únik nafty z náklaďáků v ulici Mozartova byla upozorněna 

městská policie, která zavolala hasiče. Ti zhruba třímetrovou skvrnu zasypali 

a zlikvidovali. Řidič vozu zajistil, aby z nádrže auta už nic neunikalo.  
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ÚTERÝ 29. 5. - INSTALACE HROMOSVODU S KOPULÍ NA VĚŽ RADNICE 

Harmonogram osazení: 8-12 hodin demontáž hromosvodu a příprava na usazení 

nového, 9-12 příjezd a rozložení jeřábu, 12-13 přesun kopule a jejich dílů pomocí jeřábu 

na střechu věže, usazení jímače a montáž hrotu jímače, 13-15 - složení jeřábu a odjezd. 

 

 

 

 

Foto: Zabalená ozdobná kopule, na kterou byl přimontován hromosvod * 

Příprava jeřábu a jeho hák, který vynesl kopuli na věž * Vysunutí jeřábu a 

moment, kdy vynesl kopuli s hromosvodem na věž radnice * Pohled na radnici 

z jihu * Kopule s hromosvodem na věži radnice * Fotografoval: Petr Vitvar 

VĚŽ RADNICE MÁ NOVOU FUNKČNÍ OZDOBU - Jednapadesátimetrová věž 

jablonecké radnice má novou ozdobu. Na její vršek usadil velký jeřáb stokilovou 

měděnou kopuli, repliku té původní, jež byla vidět naposled na fotografiích z 

šedesátých let minulého století. Pětasedmdesát centimetrů velká kopule z měděného 

plechu zakončuje nerezový hromosvod, obojí pro radnici dle dobových výkresů 

zhotovilo Klempířství Resl. Výroba, usazení a práce s tím spojené přišly město na jeden 

milion korun. Součástí nového hromosvodu je také aktivní bleskosvod, což je jakýsi 

ochranný štít, který zachytí převážnou část energie blesku a tím mu poskytne 

tu nejpřímější cestu k zemi, kde se vybije. * Připomeňme si, že: 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94667&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94669&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94661&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94662&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94660&x=533&y=800
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94665&x=533&y=800
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94663&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94664&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94670&x=829&y=570


   KRONIKA roku 2018                                                                                 110  

 

NA OPRAVÁCH RADNIČNÍ FASÁDY pracuje město od roku 2016, radniční okna 

intenzívně opravovala už od roku 2011. Zatímco okna jsou již dokončena, na fasádě se 

stále pracuje. Proměnou prošla nejprve západní strana a věž, jejíž dokončení ohrozily 

nečekané statické problémy související s technologií betonů ze třicátých let minulého 

století. Finální fasádu získala věž v roce 2017, nyní se opravuje interiér. Letos se 

pokračuje ve vloni započatých pracích na jižní a východní straně radniční budovy. 

Severní strana, kde je tak vchod do kina Radnice, přijde na řadu příští rok. 

KVĚTEN 1918 

1. KVĚTNA 1918, Č. 118, STRANA 2, 3, RANNÍ VYDÁNÍ - Terezín. Sarajevský 

atentátník Gavrilo Princip (na snímku vpravo - 
zdroj Wikipedie) zemřel 28. dubna v Terezíně na 

tuberkulózu kostí. * Odvody psů z jabloneckého 

okresu se konají 10. května v 9 hodin ráno na 

náměstí Franze Josefa. Týká se to všech psů, ať už 

tažných, nebo v tahu nezacvičených, zvláště 

německých ovčáků, dobrmanů a airdelteriérů. 

Předvedení psi musí být vybaveni obojky. 

2. KVĚTNA 1918, Č. 119, STRANA 1, 8, RANNÍ A 

VEČERNÍ VYDÁNÍ - Český národní svátek. 1. máj v 

Praze. Sociální demokraté a národní socialisté i občanské strany slavili společně. V 

Praze vládl pracovní klid – také továrny v okolí zastavily práci. Obchody byly zavřené, 

nejely tramvaje, dopoledne byl uzavřen i hřbitov na Olšanech. Od rána táhly davy lidu k 

Národnímu muzeu a řadily se do dvojitého průvodu přes Václavské náměstí, Ovocnou 

ulici a Ferdinandovu třídu až k Národnímu divadlu, odkud pochodovali sociální 

demokraté na Střelecký ostrov, zatímco národní socialisté na Žofín. Průvody vedli 

poslanci Němec, Klofáč a mladočech Čech. Na obou ostrovech řečníci požadovali 

odzbrojení ve všech zemích a urovnání mezinárodních sporů před soudem. Socialisté 

slibovali, že provedou konfiskaci soukromého kapitalistického vlastnictví. Oslavy 

proběhly v klidu, zúčastnilo se 140 000 lidí. * Vídeň. Zde se pořádalo 38 schůzí, 

kterých se zúčastnilo celkem 12 000 lidí. Ti se poté v klidu rozešli. * Berlín. Zneužívání 

nemocničních lodí pro válečné účely. Američtí piloti přijíždějí do Evropy jako 

příslušníci Červeného kříže. To vyplývá z dokumentů a výpovědí sestřelených 

amerických pilotů. 

4. KVĚTNA 1918, Č. 121, STRANA 3, 4, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Sluneční 

lázně v Měsíční ulici jsou otevřeny. Leží na okraji lesa nad nádražím Nová Ves a dvě 

minuty chůze od starokatolického kostela. Mají pánské a dámské oddělení a přiléhá k 

nim kolečko pro běžce. Je tu k dispozici i tělocvičné nářadí. Nízké vstupné! * Jablonec. 

Kurz spravování punčoch v hotelu Zlatý lev pořádá lektorka předchozího kurzu šití 

bačkor slečna Müllerová od 22. května. Kurzovné je 5 K. * Jablonec. Výzva. Pěší 

regiment číslo 94 připravuje válečné album Goldene Kapitel. Bojoval v Syrmii, Šabacu, 

u Bělehradu, v Karpatech, u Lvova, v Brodech, u Kowelu a ve Stochodských močálech. 

10. KVĚTNA 1918, Č. 129, STRANA 1, 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. Dnes dostanou naši občané po šesti dnech hladovění první dávku 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94434&x=580&y=521&test=ccc
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chleba: 1/4 bochníku na osobu. Kdybychom nechali starost o naše zásobování jen na 

úřadech, byli bychom už mrtví. Nebyl chleba, maso ani tuk – a co chybělo nejvíc – 

brambory! Ještě jsme nezahynuli, našli jsme východisko, které nás snad ještě na 

nějakou dobu zachrání. Za lichvářské ceny získáváme potraviny z českého vnitrozemí. 

Vláda teď dosáhla aspoň něčeho: bezpeněžního styku. Látky, šaty, boty, peřiny, nábytek 

opouští naše byty a putuje ne do ciziny – ale do korunní země stejného státu. Ve Vídni 

se bojí každé české výhrůžky, bojí se dráždit Čechy rekvizicemi. V posledních dnech se 

uvažuje o projektu pomoci z Německa. * Jablonec. Lazaret Červeného kříže ve Školní 

ulici byl v noci na čtvrtek navštíven zloději: ukradli 50 kg mouky. 

18. KVĚTNA 1918, Č. 135, 1, 2, 5, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Německý říšský 

kancléř hrabě Hertling věří v konec války ještě v tomto roce. * Nová tabáková 

náhražka obsahuje už jen 20 % tabáku, zbytek je pražený chmel s přídavkem jetele 

(kvůli aroma). * „Posel z Krkonoš“ hlásí, že pruská bouda a poštovna na Sněžce budou 

letos zavřené. Česká bouda bude otevřená. Hostinský z Luční boudy (1 400 m n. m.) 

letos poprvé zasadil brambory – doufejme, že sklidí dobrou úrodu. 

21. KVĚTNA 1918, Č. 137, 1, 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Istanbul. Císařský pár byl v 

Turecku srdečně přivítán sultánem, následníkem trůnu, dalšími princi a hodnostáři. 

Cestou do paláce Hildis byli vítáni velkým davem lidu. * Praha. Třídenní oslavy 

padesátého jubilea otevření Národního divadla se neobešly bez vlastizrádných a 

nepřátelských událostí. Pražská policie reagovala zákazem nošení odznaků a kokard v 

barvách nepřátelských států a vypovězením jihoslovanských hostů. Zastavené Národní 

listy vycházejí dál jako Národní noviny. 

22. KVĚTNA 1918, Č. 138, 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Parte. Včera zesnul 

továrník Karl Zappe ve věku 43 let. Spolu se svým bratrem Albertem převzal před 

několika lety po otci výrobu barevných papírů a litografický závod v Podhorské ulici 

(bývalé Autobrzdy). Pohřeb se koná 23. května, bude vypraven z domu smutku v 

Döllingerově ulici č. 3 (nyní Husova). 

28. KVĚTNA 1918, Č. 144, 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Vražda v Lučanech. Včera byla 

nalezena v tzv. Klingerlochu mrtvola 22leté Marie Tischerové. Zavraždil ji její milenec, 

pasířský pomocník Rudolf Krivanek ze Smržovky, střelou do hlavy a do prsou. Po činu 

prý skočil do mšenské přehrady. 

29. KVĚTNA 1918, Č. 145, 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Madrid. Tajemná epidemie. Král, 

předseda vlády a někteří ministři onemocněli nemocí, která se rozšířila po Španělsku a 

přepadla 30 % obyvatelstva. Nemoc prý není závažná. Mnoho divadel je zavřeno, chybí 

personál, protože je nemocen. Tramvajová doprava trpí absencí zaměstnanců. Lékaři 

radí zavést zvláštní opatření, protože podobně roku 1889 začínal mor. 

31. KVĚTNA 1918, Č. 147, 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Stávka 

tramvajáků. Veškerý personál jablonecké elektrické dráhy žádá, aby byl ve věci 

zásobování potravinami přičleněn k libereckému skladu potravin severozápadní dráhy. 

Ředitelství se obrátilo na ministerstvo železnic, úřad pro výživu obyvatelstva a na 

místodržitelství, protože delším výpadkem osobní a nákladní dopravy mohou být 

ohroženy továrny s válečnou výrobou i doprava potravin na páteřní lince 

Rychnov – Janov nad Nisou. 
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ČERVEN 2018 
JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: MÁME TADY ČERVEN - Takový krásný 

měsíc, kdy jarní svěžest ustupuje plodícímu létu. Pro děti školou povinné je 

příslibem dlouhého volna bez výuky, plného běhání po lesích a her na hřištích, 

cachtání ve vodě, prostě všeho, co není v takové míře během školního roku 

možné. Jenže než toto bezstarostné prázdninové období nastane, je třeba projít 

závěrečnými písemkami a zkoušením a to volno si takříkajíc zasloužit. Pro nás 

na odboru humanitním bude takovou pomyslnou tečkou už třetí slavnostní 

předávání Cen pro nadané, nad kterým opět přebírám záštitu. Musím říci, že 

když vidím na jevišti tu plejádu dětí a mladých lidí, kteří jsou buď dobrými či 

výbornými sportovci, studenty a umělci, či neváhají nezištně pomáhat druhým, 

jsem na ně pyšný. A jsem rád, že jsou součástí města, ve kterém žiju, protože 

jsou příslibem dobré budoucnosti. Až se brány škol a školek uzavřou, nastane v 

některých z nich horečná činnost. Jako každé léto, je třeba během dvou měsíců 

stihnout drobné i větší opravy, ale i zásadnější rekonstrukce, které přinesou 

větší komfort a hlavně tepelnou pohodu ve třídách. I proto se stavbaři vrátí 

znovu například do Základní školy na Šumavě. Do prázdnin však zbývá ještě 

jeden měsíc a je nabitý množstvím událostí kulturních i sportovních. Město 

plné tónů se rozbíhá a právě červnové středy před radnicí patří žákům a 

učitelům místní základní umělecké školy. Přijďte se podívat a nezapomeňte 

využít barevné podsedáky, které jsou určené na radniční schody. Rád bych vás 

pozval také třeba na molo přehrady, kde bude 18. června jeden z koncertů, s 

nímž se tentokrát vydáme do světa muzikálových melodií a balad. Nabídka je 

skutečně bohatá a myslím, že každý z vás si vybere. 

Proto vám přeji krásné slunečné léto, hodně 

odpočinku a spoustu nových zážitků. - Miloš 

Zahradník, náměstek primátora 

OD ZAČÁTKU ČERVNA je na Mírovém náměstí 

v Jablonci nová socha - Sedící figura, jejímž autorem je 

Jakub Flejšar. Nápaditá kovová instalace je součástí 

sochařského festivalu Sculpture Line, díky němuž se letos 

v létě více než desítka českých a moravských měst promění 

až do září v živé galerie. V Libereckém kraji je to konkrétně 

vedle Jablonce také Liberec a Vratislavice nad Nisou. Oživlé 

sochy s jejich autory v sobotu 16. června zvaly kolemjdoucí, 

aby se zastavili a podívali. A možná i diskutovali, protože jak 

zní od organizátorů festivalu: „Není horší umění, než to, 

podle kterého projdou lidé bez povšimnutí. Umění by 

mělo oslovovat, možná i provokovat.“ 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94833&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94837&x=855&y=570
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PÁTEK 1. 6. - Jablonecká píšťalka vznikla v Jablonci na jaře 1988 a dnes v sále Hotelu 

Praha slavila koncertem své třicetiny. Vedle současných členů přišli zavzpomínat a 

zahrát si i ti bývalí. Aktuálně má soubor dvacet členů ve věku od 12 do 87 let.  

PÁTEK 8. 6. – Eurocentrum ožilo folklorem a tradicemi. Na 9. ročníku Mezinárodního 

folklorního festivalu se představily soubory z různých koutů celého světa. Akce se 

konala pod záštitou Libereckého kraje a statutárního města Jablonec. * Den otevřených 

dveří u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů spojený s 

vernisáží výstavy: KONEC VELKÉ VÁLKY, DEUTSCHBÖHMEN A 

VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY připravil Státní okresní archiv v Jablonci.   

STŘEDA 13. 6. - Potřetí se v divadle sešli žáci základních a studenti středních 

jabloneckých škol, kteří vynikají v některé z kategorií – sport, studium nebo umění, či si 

zaslouží odměnu v kategorii mimořádný počin. Ocenění si kromě drobné odměny 

odnesli certifikát a symbol ceny, jímž je jablko, které pro město v požadované emisi a 

barevnosti na 3D tiskárně už třetím rokem vyrábí Střední uměleckoprůmyslová škola a 

VOŠ. Proč jablko, je snad jasné. Jako plod místní bájné jabloně, jež stávala u původního 

zájezdního hostince a dala městu jméno, k Jablonci nad Nisou neodmyslitelně patří. 

PÁTEK 15. 6. - Statutární město Jablonec ve spolupráci s místní Diakonií ČCE a 

Centrem sociálních služeb pořádaly 6. ročník slavnostního koncertu ke Světovému dni 

proti násilí na seniorech. Při této příležitosti, jako tradičně, bylo za práci s klienty, ale i 

za své další profesní a osobní kvality, oceněno 

titulem Jablonecká pečovatelka 2018 osm 

pracovnic v sociálních službách. Jedním 

z partnerů koncertu se letos stala Nadace 

Preciosa. Diváci si před představením a o 

přestávce mohli za padesátikorunu koupit 

speciální andílky a přispět tak do veřejné 

sbírky s názvem Křišťálové tvoření pomáhá.  

NEDĚLE 17. 6. - První oslava Dne otců (dne 

19. června 1910) byla spíše soukromá, popularita svátku ale rychle rostla. V roce 1966 

se díky americkému prezidentu Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle 

oficiálně Dnem otců. Letos se slavilo opět i v Jablonci v prostorách Tajvanu, odkud se 

tátové se svými ratolestmi vydali na Cestu kolem světa. Sportovní a hravé odpoledne 

připravilo u jablonecké přehrady město společně s dalšími organizátory. Celé rodiny si 

přišly užít svátek oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. 

ÚTERÝ 19. 6. – Celé odpoledne patřilo v domě seniorů Novoveská již tradiční akci 

nazvané Klobouková slavnost. Letošní téma odráželo výročí naší republiky a zaměřilo 

se na stoleté výročí českého letectva. A tak není divu, že každý z přítomných měl na 

sobě nějaký prvek související s tímto tématem. Mezi seniory tentokrát zavítal náměstek 

primátora Miloš Vele, jenž kladně hodnotil práci Centra sociálních služeb Jablonec. 

„Pořádá pro starší spoluobčany celou řadu zajímavých akcí. Jsem rád, že si 

jablonečtí senioři umí užívat života, a jsem rád, že městský rozpočet 

umožňuje tyto aktivity podporovat.“ 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94842&x=849&y=570&test=ccc
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STŘEDA 20. 6. – Slavnostně do provozu byla uvedena první jablonecká knihobudka. 

Tento pojem není neznámý. Jen v Libereckém kraji jsou knihobudky hojně zastoupené 

na Českolipsku, v Harrachově, v Turnově nebo v Desné v Jizerských horách. Poptávka 

po nich se objevila také v Jablonci, proto byla před letní sezonou u přehrady 

nainstalována první, jež byla vyrobena v dílně modelářského kroužku domu dětí Vikýř. 

ČTVRTEK 21. 6. - Jablonečtí zastupitelé schválili plán rozvoje sportu na období let 

2018 až 2020. Povinnost zpracovat tento dokument do konce června stanovila obcím a 

krajům novela zákona s tím, že plány mají zejména vymezit oblasti podpory, stanovit v 

nich priority, zajistit dostupnost sportovních zařízení pro veřejnost a určit nezbytné 

prostředky z rozpočtu. K prioritám plánu patří údržba a provoz sportovní infrastruktury, 

celoroční činnost s preferencí péče o děti a mládež, finanční podpora sportovních akcí z 

městského rozpočtu a individuální dotace i peněžité dary. Podle schváleného 

dokumentu vyčlení Jablonec každoročně ve svém rozpočtu na provozní výdaje 

sportovních organizací a na sportovní akce částku deset milionů korun. 

SOBOTA 23. 6. - U příležitosti oslav 150. výročí výrobního závodu ABB, s. r. o., 

Elektro-Praga v Jablonci se konal Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli seznámit 

s výrobou nejen vypínačů či zásuvek. Připraveny byly komentované prohlídky celého 

výrobního závodu, na účastníky čekal i doprovodný program včetně robota YuMi. 

SOBOTA 23. 6. – Několikanásobnou 

salvou vystřelenou na počest obětí 

válečného roku 1866 skončilo slavnostní 

požehnání tzv. Pyramidy v Kokoníně.  

Připomeňme, že památník padlým, pod 

nímž jsou ukryté i ostatky vojína 

Gustava Pählkeho, prošel vloni radikální 

rekonstrukcí za 1,2 milionu korun, na 

kterou přispělo městu i Ministerstvo 

obrany ČR. Výjimečný okamžik podtrhli 

uniformovaní členové spolku Komitét 

pro udržování památek. O nutnosti 

připomínat si minulost míst, kde žijeme, 

a nezkreslovat vlastní historii promluvil 

Radek Balcárek, ředitel projektu 

Königgrätz 1866, i předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý. Posvěcení pomníku 

padlých se ujal liberecký arciděkan Radek Jurečka.  * Foto Jiří Endler: Nad 

náhrobkem Gustava 

Pählkeho v Kokoníně 

znovu rozpíná svá křídla 

pruská orlice. Ta se vrátila 

i s koulí na vrcholek 

Pyramidy po loňské 

rekonstrukci.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93752&x=795&y=800&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94898&x=1013&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94901&x=1013&y=570
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NEDĚLE 24. 6. - V ranních hodinách vyjížděla městské policie k seniorce, jež ve svém 

bytě zpozorovala opakovaně bílou svítící kouli. Strážníci se ženě věnovali, prošli byt i 

okolí a vrátili se sem i v noci z neděle na pondělí. Zjistili, že paprsek světla, který paní 

mylně považuje za UFO, vychází z protějšího domu, kde večer svítí lampa sloužící 

pravděpodobně k chovatelským potřebám. Paranormální jev byl normálně vysvětlen. 

STŘEDA 27. 6. – Den památky obětí komunistického režimu byl vyhlášen na památku 

Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry, kteří byli popraveni 

po politickém procesu komunistického režimu Československa 31. května – 8. června 

1950. Oběšeni byli všichni na Pankráci dne 27. června 1950. Proces byl první a zároveň 

jediný politický proces u nás, kdy byla popravena žena. Milost se pro ni snažil získat 

např. Albert Einstein, nebo Eleanor Rooseveltová. * Den památky obětí komunistického 

režimu připomenul Jablonec hlavně mladým lidem. Více než 800 studentů jabloneckých 

středních škol zhlédlo při této příležitosti český film Milada od režiséra Martina Mrnky.  

ČERVEN 1918 

Čím žil Jablonec před sto lety? Vybráno z deníku Gablonzer Tagblatt.   

1. ČERVNA 1918, Č. 148, STRANA 1, 2, 4, 5, 8, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ -  

Petit Parisien píše, že Němci poslali do ofenzívy zdrcující přesilu – snad 1 700 000 

mužů. Bojuje se o území severní Francie. * Berlín. Císař Vilém na bojišti u 

Aisne. Dvacet čtyři hodin po vítězném útoku projel zničeným městem Craonne a 

vystoupal na kdysi lesem porostlý kopec Winterberg, který je teď poset krátery. Naši 

pohřbívali mrtvé a obhlíželi nepřítelem opuštěný materiál. Právě když se Vilém kochal 

panoramatem, vystoupil nahoru i Hindenburg. Spolu pak prošli mezi zákopy, krátery a 

drátěnými překážkami do Craonne, míjejíce postupující vojsko. Nečekaně se setkali s 

korunním princem. Otec a syn se za jásotu jednotek srdečně pozdravili. * Jablonec. 

Stávka tramvajáků skončena – vozy už jezdí podle jízdního řádu na všech tratích. 

Okamžitá dodávka potravin sice nebyla možná, ale ředitelství všem vyplatilo vydatnou 

peněžní podporu. * Španělsko. Záhadná epidemie se šíří rychlostí blesku a dorazila už 

na Kanárské ostrovy. V Madridu je už 120 000 nemocných, několik zemřelo. Nemoc 

napadla i koně ve zdejší garnizoně. V Cartageně onemocněli čtyři muži z německé 

ponorky U 39, která tam zakotvila. * Jablonec. Zásobování. Prodejna v Podhorské ulici 

16 a. Marmeláda: 1/4 kg na osobu a týden, 1 K 80 h, na ústřižek na maso. Máslo: na 

osobu a týden 2,5 dkg, cena 46 h. * Redakční pošta odpovídá na dotaz „Jaká je výše 

vdovských důchodů po padlých vojácích?“ Vdova po vojínovi bez šarže bere 9 K na 

měsíc, po svobodníkovi 12 K, po desátníkovi 15 K.  

3. ČERVNA 1918, Č. 150, STRANA 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ  - Poučení o španělské 

chřipce. Epidemie se projevuje jako chřipka provázená náhlou vysokou teplotou, která 

trvá 3 až 4 dny. Pak rychle odezní a pacient se zcela uzdraví. Nemoc není nebezpečná, 

ale velice nakažlivá. Agentura Reuters počty nemocných prý číselně zveličila. 

6. ČERVNA 1918, Č. 153, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Západní fronta. První 

tankový útok Němců na ukořistěných strojích mezi Winterbergem a Berry-

au-Bac. Z dvaceti tanků byly jen dva zničeny. 
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7. ČERVNA 1918, Č. 154, STRANA 1, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Francie. Clemenceau řekl na schůzi vojenského výboru, že případný pád Paříže v 

žádném případě neznamená mír. Francie musí vydržet až do příštího roku. * 

Jablonec. Německý národní den se bude slavit 9. června v hotelu Geling (Praha). Budou 

projednány důležité otázky zásobování potravinami, národní a hospodářské požadavky. 

8. ČERVNA 1918, Č. 155, STRANA 5, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Proseč. Lesní divadlo 

hraje zítra v 1/2 4 odpoledne veselohru „Víla Caprice“ od Oskara Blumenthala. 

10. ČERVNA 1918, Č. 157, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Výzva. Ta paní z 

Jablonce, které bylo 17. května zabaveno na cestě do Olešnice 11 kg prosa, může se 

přihlásit u starosty v Hostinném, kde si může zboží bez problému vyzvednout. 

12. ČERVNA 1918, Č. 159, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Liberec. Stávka 

libereckých tramvajáků proti nesnesitelným podmínkám v zásobování potravinami je 

ukončena. Stávkující dostali větší množství potravin a byl jim zvýšen plat. Od 12 hodin 

se opět provoz tramvají rozeběhl. 

13. ČERVNA 1918, Č. 160, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Okamžitá 

náprava nutná! Německá radikální strana zaslala dnes poslancům Glöcknerovi a 

Fahrnerovi následující depeši: Obyvatelé Jablonce a okolí nebudou mít tento týden 

chleba. Z čeho mají žít? Navzdory slibům o nápravě teď dosáhla naše nouze vrcholu. 

14. ČERVNA 1918, Č. 161, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Dnes dorazily 

rusko-polské brambory. Prodávat se budou od zítřka. 1 kg bude stát 40 haléřů, na týden 

a na osobu se počítá s 1,5 kg. 

15. ČERVNA 1918, Č. 162, STRANA 5, 7, 12, VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Rokytnice. Okresní komise pro ochranu dětí měla včera schůzi. Alarmující je, že 

lékařská prohlídka dětí v Harrachově ukázala, že z 24 dětí do 2 let je 14 rachitických, 9 

chudokrevných a jen 1 zdravé. * Inzerát. Veřejná omluva. Já, níže psaná K. 

Nechwillová, pianistka v kinu Fortuna, lituji, že jsem veřejně urazila p. Betholda 

Gahlera z Jablonce, Studniční 28, rozšiřováním pomluv. Děkuji mu tímto, že mne nedal 

k soudu. * Kino Fortuna, Podzimní 21, hraje od soboty 15. června do úterka 18. června 

každý den od 7 a 9 hodin večer úžasný film s herečkou Fern Adra Ti, co hledají štěstí a 

lásku – román z malé rezidence. 

18. ČERVNA 1918, Č. 164, STRANA 3, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Pan detektiv 

Behringer a strážmistr Nitsche zadrželi 31letého dezertéra Karla Blaschkeho, který v 

poslední době uřezával a kradl dráty telefonního vedení a bleskosvodů u úředních a 

soukromých budov. Dráty prodával jednomu vrkoslavickému pasíři a jabloneckým 

agentům a pasířům. Poškodil 500 domů. 

20. ČERVNA 1918, Č. 167, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Čechoslováci v Rusku 

budí nejvyšší pozornost. Je to zatím jediná fungující armáda v zemi. Dohoda se snaží 

proniknout do Ruska třemi směry: přes Sibiř, přes Murmansk a od Azovského moře. 

29. ČERVNA 1918, Č. 176, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ -  Kyjev. Car žije! Časopis 

„Rodina“ má zprávu od člena sovětské vlády, že pověst o carově vraždě neplatí. Car a 

jeho rodina jsou zdrávi a v bezpečí. Není pravdou, že byl car postaven před 

revoluční tribunál. 
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ČERVENEC 2018 
JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: LÉTO - ČAS K ZAMYŠLENÍ I ODPOČINKU 

Vždycky, když pod okny radnice zazní hlahol maturitních ročníků pořádajících 

„poslední zvonění“, vím, že už se to blíží. Na radnici pak proběhne řada 

předávání maturitních vysvědčení, otevře se přehrada, zahájíme Město plné 

tónů, uskuteční se mnohá jednání kolem budoucích venkovních akcí, ještě 

Koncert proti násilí na seniorech a je to tady. Léto a prázdniny začínají. Léto 

nám letos nastavilo svou tvář už v minulých týdnech. Snad se úplně 

nevyčerpalo a čekají nás prázdniny, jak se patří s teplými dny plnými koupání, 

výletů na kolech i pěšky, nebo třeba dny vyplněné úplně obyčejným lenošením 

někde na zahradě nebo na pláži. Na následujících stránkách Jabloneckého 

měsíčníku jsme pro vás připravili pestré čtení pro pobavení, ale i pro 

zamyšlení. Můžete se zamyslet nad tím, co všechno se v našem městě děje, co se 

změnilo a uvědomit si to, na co v běžném životě, když spěcháte známými 

ulicemi, nemáte čas. Objevíte třeba novou fasádu, nové podzemní kontejnery, 

nově upravený park, květiny v ulicích nebo opravený chodník. I letos je pro 

všechny Jablonečany i návštěvníky našeho města připraveno hodně zábavy v 

rámci festivalu hudby a divadla Město plné tónů, fanoušci rockové hudby se už 

jistě těší na JBC Fest na Dobré Vodě a věřím, že se potkáme na pivních 

slavnostech o posledním srpnovém víkendu. K letní pohodě řidičů, ale hlavně 

obyvatel Proseče, Rýnovic a Lukášova určitě přispěje 1. června zprovozněná 

přeložka silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Výrazně si 

oddechnou právě obyvatelé lokalit, kudy vedly objízdné trasy a zkratky. Na 

novou komunikaci jsme čekali téměř 20 let a samozřejmě si uvědomujeme, že 

nová silnice bude sloužit nejen pro místní dopravu, ale i pro tu tranzitní. V této 

souvislosti jsem rád, že ŘSD v horizontu 4–5 let počítá se zahájením stavby 

západního obchvatu. Jižní obchvat je zatím ve fázi studie, ale i nadále 

pracujeme na tom, abychom vymístili kamionovou dopravu z centra města. 

Synonymem pro léto je v 

Jablonci přehrada (snímek 

vpravo ji zachycuje z pevného 

mola). I tady se ve spolupráci s 

Povodím Labe snažíme stále 

pracovat na tom, abychom v 

prostředí přírodní nádrže, 

které je asi to nejcennější, 

nabízeli kvalitní zázemí pro 

všechny pravidelné i 

náhodné návštěvníky. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94566&x=845&y=570&test=ccc
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Až se na vašich letních výpravách potkáte s akcemi a projekty, které by stálo za 

to zopakovat v našem městě, nebojte se je vyfotit a poslat na naše emailové 

adresy. Vždyť při dobrém nápadu se dá i za málo peněz udělat hodně muziky. 

Přeji vám krásné léto, ať už ho strávíte u přehrady nebo u moře, a šťastné 

návraty z prázdninových cest. - Petr Beitl, primátor  

SEZÓNA NA JABLONECKÉ PŘEHRADĚ ZAČALA - Od 1. června oficiálně vstoupila 

jablonecká přehrada do další letní sezóny. Provoz toalet, úklid, likvidace odpadu, služby 

vodních záchranářů, monitoring kvality vody a údržba mobiliáře stojí městskou 

pokladnu každoročně téměř 3 miliony korun. Koupací sezóna trvá oficiálně do 1. září. 

„Přehradu nám ostatní města právem závidí. Staráme se o ni a snažíme se ve 

spolupráci s dalšími subjekty, aby se zde lidé cítili příjemně a bezpečně, což má 

samozřejmě dopady do městského rozpočtu, ale domnívám se, že to jsou peníze 

účelně a dobře vynaložené,“ říká primátor Beitl. Na přehradu se neplatí žádné 

vstupné, jediným výnosem je parkovné na parkovišti v ulici Za Hrází. * Vodní nádrž 

Mšeno je ve správě Povodí Labe. Město prostřednictvím technických služeb a 

pracovníků veřejně prospěšných prací udržuje zeleň, cyklo a in-line stezky, sportoviště 

a dětská hřiště ve svém vlastnictví. Ve spolupráci s Povodím Labe a Krajskou 

hygienickou stanicí také bdí nad kvalitou vody. * Psi do první přehrady v sezóně nesmí. 

NA VEŘEJNÝ POŘÁDEK, dodržování zákazu koupání psů a dalších zvířat v první 

přehradě, který platí od 1. 5. do 31. 8, i bezpečnost cyklistů dohlíží městská policie. 

Obecně závazná vyhláška o pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství platí od 

roku 2014. Vyhláška vychází vstříc jak majitelům psů, tak ostatním občanům. V období 

květen – září mohou psi využívat pouze II. a III. přehradu. V I. nádrži je v této době 

koupání psů zakázáno. Ve vyhlášce jsou také vyhrazeny plochy pro volný pohyb psů, 

ovšem včetně časového vymezení – v parku pod hrází a na Tajvanu se psi mohou bez 

vodítka proběhnout mezi 19:30 a 7:30, tedy ráno a večer. V době od září do dubna, kdy 

lidé přehradu ke koupání využívají minimálně, mohou psi do vody i v první přehradě. 

ZÁCHRANÁŘI VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK jsou během sezóny na přehradě 

denně od 9 do 19 hodin a v případě potřeby jsou připraveni poskytnout pomoc, dohlížejí 

i na dodržování zásad chování návštěvníků. 

Zásady i kontakty na záchranné složky jsou 

uvedeny na sedmi informačních tabulích 

kolem přehrady. V pěti bednách v jejich 

blízkosti jsou pak po dobu letní sezóny 

uložena lana a záchranné kruhy.  

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - Statutární město 

Jablonec prostřednictvím TSJ udržuje osm 

veřejných toalet a čtyři sprchy. Toalety na 

Tajvanu jsou hlídané pracovníky veřejně 

prospěšných prací. Za užití toalet a sprch se 

neplatí, otevřené jsou od 8 do 20 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94567&x=800&y=638
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hodin. Pokud se toalety nachází poblíž stánků s občerstvením, disponují jejich 

provozovatelé klíčem a hosté je mohou využívat i mimo tuto dobu. O úklid a likvidaci 

odpadků se starají Technické služby Jablonec. Kolem přehrady je nastálo umístěno 35 

odpadkových košů. Snahou bylo vybrat takový mobiliář, aby byl co nejodolnější. 

Bohužel i přes bytelnost dva roky starých košů dochází poměrně často k jejich 

poškozování vandaly a je nutné řešit opravy. Na sezónu přibude 23 kovových 

konstrukcí na pytle na směsný odpad a stejně jako vloni i 10 na žluté pytle na plasty. 

SPORTOVNÍ VYŽITÍ nabízí přehrada na vodní ploše i na suchu. Kromě plovoucích 

modrých plat, která slouží plavcům, je k dispozici i jedno molo pevně ukotvené u hráze 

mezi první a druhou přehradou. Na něm se v rámci festivalu Město plné tónů pořádá 

hojně navštěvovaný koncert na hladině. Od 

loňského roku postupně probíhá výměna laviček 

podél cyklo a in-line stezky na mšenské straně 

přehrady, v té souvislosti došlo také na jaře k 

opravě asfaltových povrchů. Asi nejzásadnější 

novinkou pro letošní rok je rozšíření dětského 

hřiště v ulici Za Hrází o prvky pro nejmenší děti za 

300 tisíc korun. Nová je i skluzavka na hřišti 

v ulici Mšenská. * FOTO: Desatero pobytu u 

vody a mapa mšenské přehrady.  

STŘEDA 4. 7. - V noci ze středy na čtvrtek 

zalarmoval městskou policii muž, který měl strach o přítelkyni. Ta si údajně šla zaplavat 

do přehrady a delší dobu se neozvala. Strážníci ze břehu nikoho neviděli, a proto se 

vydali do vody v místech, kde se měla dotyčná plavkyně nacházet. V tom už žena 

plavala směrem k nim. Vysvětlila, že nejprve nereagovala, protože plavala nahá. Až 

posléze si uvědomila vážnost celé situace, ozvala se a začala komunikovat.  

NEDĚLE 8. 7. - Prázdninová zábava může mít mnoho podob. Tak tři náctiletí kluci se 

rozhodli, že si zajezdí autem otce jednoho z nich. Jeden z nich vzal klíčky 

doma bez dovolení a opravdu auto kousek řídil. Strážníci hochy předvedli na 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94568&x=850&y=608
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služebnu Policie ČR, kam zavolali i majitele auta. Ten si výtečníka spolu s autem 

odvezl domů. Zbylé dva „motoristy“ strážníci předali rodičům. Kluci spáchali přestupky 

– řízení bez oprávnění a neoprávněné užívání cizí věci. Nikomu se nic naštěstí nestalo. 

ČTVRTEK 12. 7. – Ve skiareálu Dobrá Voda začal třídenní závod světových kol s 

názvem JBC 4X Revelations, který nabídnul velkolepou show nejen v oblasti sportu, ale 

samozřejmě, jak jsou fanoušci již zvyklí, i v oblasti kultury a zábavy. Na všechny 

účastníky závodu čekala náročná trať, obří skoky, klopené zatáčky i kamenitá sekce.  

PONDĚLÍ 16. 7. – Noční zásah městské policie ve vnitrobloku v Liberecké ulici se 

neobešel bez rozruchu. Strážníci přijeli na základě oznámení obyvatel přilehlého domu, 

že na hřišti je parta občanek snědé pleti, která ruší noční klid. Po hlasité potyčce, 

sprostých nadávkách a fyzickému napadání strážníků ze strany čtyř opilých žen, z nichž 

jedna z nich měla u sebe dvouleté dítě, strážníci nasadili dvěma nejagresivnějším pouta 

a předvedli je na služebnu Policie ČR. Ženy měly v dechu dvě promile alkoholu.  

STŘEDA 18. 7. - Dopoledne bylo na největší přehradní pláži u Prutu připravených 

sedm hromad písku, celkem 60 tun. Záhy je obsadilo šest soutěžních týmů z 

příměstských táborů a vodní skauti. Vypukla akce nazvaná  

Pískohrátky. Přes 170 dětí a několik dospělých 

opracovávalo pískové kupy do staveb, jež měly na konci 

soutěže vypadat jako hrad. Budovatelské nadšení malých i 

velkých nepřerušil ani dlouhotrvající déšť. Vyvrcholením 

celého dne bylo vylodění pirátů, kteří chtěli zničit nové 

osídlení zátoky. Padlo pár výstřelů, kus jednoho hradu 

vylétl do povětří a několik dětí bylo uneseno na loď. O 

vydání dětí se strhl nelítostný boj nejprve na kordy a poté na pistole. Nakonec unesené 

děti piráti vrátili a na své lodi povozili i 

další zájemce. Na břehu přehrady však 

už hrady k vidění nejsou. Co nezničili 

nájezdníci, to dokonaly děti s kyblíčky 

a lopatičkami, které se chvíli po 

vyhlášení výsledků na písečná díla 

vrhly a přetvořily je k obrazu svému. V 

pondělí 23. července pak pracovníci 

veřejně prospěšných prací písek 

rozhrnuli po pláži. * Pískohrátky: 

Jednu ze staveb a příjezd pirátské lodi vyfotografovala Radka Baloghová 

ČTVRTEK 19. 7. - Krátce před osmou hodinou večer strážníci Městské policie 

Jablonec v Dlouhé ulici zajistili muže, po němž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Ten 

se nejprve snažil utéct, ale byl chycen v Revoluční ulici a v poutech předán Policii ČR. 

PÁTEK 20. 7. – Skončil pětidenní volejbalový kemp. Tělovýchovná jednota Bižuterie 

Jablonec ho pořádala v prostorách Gymnázia Dr. Randy pro děti od sedmi let.  

ČTVRTEK 26. 7. – Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! přivezl do Jablonce další 

olympijské kovy, tentokrát z Jihoafrické republiky z prestižní soutěže World 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95056&x=854&y=570&test=ccc
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Choir Games 2018. Před radnicí na děti čekali rodiče, kteří na uvítanou nacvičili 

originální píseň. Sklidila potlesk nejen od sboru a bylo zřejmé, odkud Iuvenťáci mají 

své hudební nadání. Zpěváčky doma uvítal i primátor Beitl, který neskrýval radost, že 

opět vzorně reprezentovali nejen Jablonec. Závěrem zasypaly malé zpěváčky zlaté 

konfety v symbolickém tvaru hvězd a k obloze vylétly dvě stovky barevných balónků.  

BĚHEM ČERVENCE strážníci Městské policie v Jablonci řešili také dva případy 

pokusu o sebevraždu. V tom prvním se na ně obrátila s prosbou o pomoc matka, která 

měla strach o syna. Strážníci ho zastihli v jeho bytě, kde pil alkohol a přiznal se i 

k požití léků. Uvedl, že už nemůže dál. Byl předán zdravotníkům. * Ve druhém případě 

se o sebevraždu pokusil jedné červencové  noci muž, který chtěl skočit ze sloupu 

vysokého napětí v ulici Maxe Švabinského. Strážník, který přijel na místo na základě 

telefonátu na tísňovou linku, na muže na sloupu mluvil a snažil se jej přesvědčit, aby 

slezl. Muž, který byl asi deset metrů vysoko, nejprve nereagoval, pak ale řekl, že už 

nemůže dál a chce skočit. Později se rozhodl, že chce mluvit jen se strážníkem ´R´. Ten 

se záhy dostavil a podařilo se mu muže přesvědčit, aby slezl. Ukázalo se, že muž, který 

chtěl skočit ze sloupu, má v poslední době složité životní období, navíc jako neřidič 

řídil auto, které při běžné silniční kontrole zastavil právě strážník R. V opilosti a 

zkratovém jednání se proto rozhodl ukončit všechny své trable skokem ze sloupu. Se 

strážníkem R. si vyjasnili situaci a „podali si ruce na usmířenou“. Díky empatickému 

chování strážníků se muž uklidnil a nechal se přesvědčit k převozu do nemocnice.  

ČERVENEC 1918 

Čím žil Jablonec před sto lety? Z Gablonzer Tagblatt vybrala Ch. Petrásková.   

1. ČERVENCE 1918, Č. 177, STRANA 1, 2, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Jablonec. Noční 

hlídač zlodějem. U firmy bratří Jägerů se v poslední době ztrácely ze skladu nitě a 

potraviny. Firma podala u policie udání na neznámého pachatele. V krátké době zjistili 

detektiv Behringer a strážmistr Nitsche zloděje v osobě 55letého hlídače Antona Pilze z 

Kunratic u Liberce. Na půdě jeho domku byly pod senem ukryty věci v 

hodnotě 700 K. Pilz vnikl do skladu vmáčknutým oknem a podával své 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 122  

 

venku stojící ženě lup, který dávala do pytlů. U Pilzů se našly také kozí a kočičí kožky, 

kus hnacího řemene, několik zámků, nové šněrovací boty, nové lakýrky a bílé dámské 

polobotky, jejichž původ se jim nepodařilo vysvětlit. 

2. ČERVENCE 1918, Č. 178, STRANA 2, 3, 5, 

VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Jablonec. Rezignace starosty 

Adolfa H. Posselta. „Vážená redakce, sděluji, že po 

dvouměsíční dovolené již od 1. července neúřaduji. 

Odůvodnil jsem to už ve svých dopisech městské 

radě 21. dubna a 21. června svým onemocněním a 

jeho následky.“ Foto: Adolf Heinrich Posselt byl 

zvolen starostou v roce 1881 a město spravoval 

až do 30. června 1918. 

3. ČERVENCE 1918, Č. 179, STRANA 1, 4, 6, 

RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Bavorsko. Papírové šaty pro nebožtíky. Městské a 

obecní úřady dohlížejí na to, aby si oblékačky mrtvých vyžádaly na obci papírové šaty 

pro mrtvé, popř. vyměnily za jejich šaty z textilu. * Španělská chřipka se již rozšířila po 

celém Německu. V Berlíně je 3 000 nemocných, v Karlsruhe, Mannheimu a 

Ludwigshafenu postihla jednu třetinu obyvatelstva. Vážné případy jsou vzácné, zlepšení 

nastává po dvou až třech dnech. 

20. ČERVENCE 1918, Č. 196, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Smrt při 

pašování. Na slezské straně Krkonoš blízko kostelíku Wang byl pohraniční hlídkou 

zastřelen muž, který neuposlechl výzvy „Stůj“ a pokusil se uprchnout. Byl to 

vrchlabský pašerák Wuchberger. Vloni byl zadržen při pašování cigaret. Tentokrát u 

sebe neměl zboží, ale 4 000 marek a několik set rakouských korun. * Inzeráty:  Prodám 

kozu s kůzlátkem, nemám čím krmit. Novoveská 9. * Pár silných a zdravých poníků, 

valáška a klisnu, prodá kvůli nedostatku krmení levně Hubert Stefezius, Podhorská 11. 

21. ČERVENCE 1918, Č. 197, STRANA 1, 3, 4, 5, 6, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. Kino Fortuna uvádí od 20. do 26. července skvělou filmovou tragédii Noční 

motýl. * Jablonec. Prodej rusko-polských hus od 1. srpna. Naše město dostane příděl 

určitého počtu hus (o váze asi 4 kg). Cena za kg živé váhy bude 13–14 K. Přijímáme 

nezávazné objednávky na radnici, 2. poschodí, dveře č. 21. * Jablonec. Divadlo 

uvádí operetu Čardášová princezna. V hlavní roli hraje slečna Steinerová. * Jablonec. 

Městská rada oznamuje, že se letos nekoná Anenská pouť. 

29. ČERVENCE 1918, Č. 205, STRANA 2, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Generál Kornilov a 

tanečnice. Maďarský list „Az Est“ přináší zprávu, že jeho manželkou je Maďarka, 

Marischka Nyitrai, která vystupovala v Moskvě jako varietní tanečnice. Kornilov se do 

ní okamžitě zamiloval a prohlásil k přátelům: „Tahle malá blondýnka bude mou 

ženou!“ – To nikdo nebral vážně. Příští den ji požádal o ruku a konala se svatba. Na 

nějaký čas musel odejít z armády, ale vrátil se, když vypukla rusko-japonská válka. 

Marischka jej doprovázela jako ošetřovatelka v lazaretu, v Mandžusku byla v zajetí dva 

roky. V době míru si často dopisovali s její rodinou v Budapešti: bratr je 

lakýrníkem vagonů u elektrické dráhy, sestra se provdala za inženýra.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=2285&x=365&y=480&test=ccc
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SRPEN 2018 
STŘEDA 1. 8. - Jablonecký bazén po rekonstrukci opět zahájil provoz. Nově opravená 

je střecha, zasklená terasa v bazénové hale i kabiny v sauně. To, co není na první pohled 

vidět, ale návštěvník také ocení, jsou vyhřívané lavice nebo sádrokartonové podhledy 

v bazénové hale. Náklady ve výši 43 milionů korun byly hrazeny z pokladny města. 

VÍKEND 4. – 5. 8. - Začala obnova zeleně na okružní křižovatce U Zeleného stromu. 

Revitalizace za 789 tisíc korun by měla přispět k důstojnému vjezdu do našeho města.   

DNY 9. – 12. 8. - Svaz výrobců skla a bižuterie spolu s partnery připravil 7. ročník 

výstavy skla a bižuterie nazvané Křehká krása 2018. V areálu  Eurocentra představili 

nové kolekce výrobci skla, bižuterie i vánočních ozdob. Z doprovodného programu se 

oblibě těšila módní přehlídka Made in Jablonec 2018, jež letos nesla podtitul 100 let 

inspirace. Magnetem byla unikátní výstava STO.P!, která návštěvníkům přiblížila sto let 

proměn skla a bižuterie na sbírkových předmětech z depozitářů jabloneckého muzea. 

PÁTEK 10. 8. – Bylo kolem jednadvacáté hodiny, když začalo hořet v horní části 

skládky na Proseči. K požáru se sjela desítka požárních jednotek, po dvou hodinách 

dostali hasiči oheň pod kontrolu, následně rozebírali hromady odpadu a dohašovali 

doutnající zbytky ohně. V sobotu ráno byl zásah ukončen, díky rychlému zásahu 

nedošlo k rozšíření požáru, ke zranění či ohrožení obyvatelstva. Oheň na překladišti 

odpadu však za sebou zanechal daleko 

větší škodu, než se předpokládalo. 

Zničil totiž celou halu, shořela veškerá 

technologie, lis, přepravníky i 

vysokozdvižný vozík. Původně 

odhadovaná desetimilionová škoda 

byla ve finále dvojnásobná. Dobrou 

zprávou je, že sběrný dvůr zůstal 

v provozu a nebyl ani narušen svoz 

komunálního a tříděného odpadu. 

NEDĚLE 12. 8. - Putovní tatrhy opět v Jablonci! Kombinace festivalu jídla, design 

marketu a blešího trhu zakotvila tentokrát mezi panelovými domy na sídlišti Mšeno. 

STŘEDA 15. 8. - Jablonecká společnost Kitl se stala novým majitelem Vratislavické 

kyselky. Areál s bohatou historií ležící na břehu řeky Nisy je v současné době v 

katastrofálním stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci. Kromě mnoha let, kdy nebyl 

využívaný, se podepsal na jeho stavu v roce 2011 požár. Nejhůře dopadla hlavní budova 

s věžičkou, kterou má většina lidí s Vratislavickou kyselkou spojenou. Zajímavostí je, 

že větší část pozemku patří do katastrálního území Liberce, část ale patří i do Jablonce.  

ÚTERÝ 21. 8. - U památníku Bojovníků za svobodu a obětem bezpráví v parku v ulici 

Generála Mrázka se konalo slavnostní vzpomínkové setkání u příležitosti 50. výročí 

okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Hojná účast 

veřejnosti i zástupců různých organizací byla důkazem toho, že téma srpnových událostí 

je pro Jablonečany stále živé. „Před padesáti lety mínus jeden den český 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95138&x=867&y=570&test=ccc
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národ ulehl ke spánku v zemi, která věřila ve svou suverenitu, a ráno se 

probudil v totalitě. Nikdo si tenkrát nemyslel, že by to mohlo být možné. Přesto 

se to stalo a může se to stát znovu, pokud ztratíme svou historickou paměť,“ 

řekl v úvodu svého projevu primátor města a poslanec Parlamentu ČR Petr 

Beitl a pokračoval: Pokud si z mého projevu vezmete alespoň tento fakt, 

nemluvím tu dnes zbytečně. Před padesáti lety byly pásy tanků varšavské 

smlouvy rozdrceny naděje našeho národa, naděje budovat si v rámci Evropy 

vlastní budoucnost po vzoru ostatních demokratických států. Vojska pěti zemí 

sovětského bloku, velmoci, která byla dlouhou dobu komunistickým režimem 

oslavována jako přítel, ochránce a mírotvůrce, vtrhla do naší země, aby nás na 

dvacet let okupovala a donutila prožít potupné období normalizace a reálného 

socialismu. Náš národ si tehdy zažil období vzplanutí národní identity a 

jednoty, a současně zažil i pocity zrady a hlubokého ponížení. Zrady a ponížení 

o to hlubší, že jsme nečelili jenom invazi pěti armád, ale současně i vnitřním 

kolaborantům připraveným využít situace a sloužit sovětské totalitní moci. 

Pražské jaro skončilo na pásech ruských tanků, ale obnažilo pravou tvář 

komunistické ideologie, ideologie třídní nenávisti, pro kterou lidský život nic 

neznamená. Ideologie, která je od počátku neslučitelná se základními lidskými 

právy na důstojný život. Rok 1968 nám také názorně ukázal, jak je těžké vzít si 

zpátky jednou ztracenou svobodu. Ukázal, že je nemožné domáhat se 

spravedlnosti v systému, který byl jednou uchopen totalitní mocí. Mocí, která je 

neviditelná, pokud národ vyšlapuje podle předem daného plánu, ale která umí 

zasáhnout s brutalitou sobě vlastní v okamžiku, kdy chce někdo vystoupit z 

řady a vzít si svá práva zpátky. Zasáhnout s brutalitou, která potřebuje v 

lidech vyvolat strach – strach o existenci, strach o holý život. Ukázal nám také, 

jak komunistický systém zatočil s vlastními lidmi a jak naivní byly představy, 

že vůli lídra diktátora lze reformovat. Musíme chránit a předávat zkušenosti 

generace osmašedesát, musíme trvale poukazovat na to, že ideologie 

autoritativních režimů má dvě tváře. Jednu líbivou, slibující na všechno 

jednoduchá řešení a tu druhou, tu pravou, která se ukáže, když se jí podaří 

dostat k moci. Potom je už obvykle pozdě. Musíme se proto hlasitě ozývat v 

okamžicích, kdy vnímáme ohrožení demokracie, když vidíme, jak jsou mnozí 

připraveni, za příslib nějakého budoucího dobra, souhlasit s omezováním 

občanských svobod. Když vidíme, jak mnohdy slábne chuť bránit vlastní 

individuální odpovědnost a jak prodáváme svou budoucnost za výhody 

takzvaného sociálního státu. Musíme protestovat, když vidíme, jak se 

komunisté a jim podobní opět derou k moci a zpochybňují svůj podíl na 

národních tragédiích minulého století. Rok 1968 ukázal, co musí být naším 

prioritním zájmem. Být součástí bloku zemí, které mají s bojem za 
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lidská práva a demokracii zkušenosti, být pevnou součástí Severoatlantické 

aliance a spolupráce v rámci Evropské unie. Být pevným článkem ve společném 

řetězu a nést i náklady společné obrany. Nedávné tragické zkušenosti nám 

ukázaly, že ty náklady mohou představovat i cenu nejvyšší. Prosím, abychom 

minutou ticha, s hlubokou úctou a vděčností, vzdali čest obětem okupace 1968 

i těm, kteří položili životy v boji za naši svobodu a bezpečí…  

PÁTEK 24. 8. - Muž, který se potácel v půl páté odpoledne po ulici, ohrožoval nejen 

sebe ale i bezpečnost silničního provozu. Nakonec zůstal ležet na chodníku. Přivolaní 

strážníci se ho marně snažili posadit. Měl tupý pohled, nekoordinované pohyby a 

vypadal, že je namol opilý. Přivolaní záchranáři zjistili, že muž měl epileptický záchvat. 

SOBOTA 25. 8. - Jablonecké slavnosti piva vstoupili do 3. ročníku. Program začal po 

obědě na Mírovém náměstí, kde bylo pro návštěvníky připraveno mnoho míst s výčepy. 

Pivo zde nabízely Svijany, Rohozec, Náchod i regionální pivovar. Na dvou podiích, na 

Mírovém náměstí a letní scéně Eurocentra, vystoupila řada kapel, Dolní náměstí lákalo 

svými atrakcemi hlavně děti. Akci pořádalo statutární město se společností Sundisk. 

NEDĚLE 26. 8. - Osm mladíků napadlo o půlnoci z neděle na pondělí u jabloneckého 

hotelu Merkur muže, kterého zbili tak, že mu zlomili nos. Nic mu ale neukradli. Když 

na místo dorazily hlídky strážníků městské policie, byli útočníci už bohužel pryč.  

ČTVRTEK 30. 8. – Základní škola 

v jablonecké Mozartově ulici během 

prázdninových měsíců prošla 

významnou rekonstrukcí. Kompletně 

se měnily učebny chemie a 

informatiky, opravené bylo atrium, kde 

vznikl geopark pro enviromentální 

výchovu a také výtah kvůli zajištění 

bezbariérovosti budovy. Školní rok 

škola zahájí standardně 3. září. 

 * Rekonstrukce školy na snímcích Markéty Hozové  

PÁTEK 31. 8.  - Ve tři hodiny ráno strážníci odchytávali v soukromém bytě na dvě 

desítky netopýrů. O pomoc se na ně obrátila vystrašená obyvatelka, jež před netopýry, 

kteří jí nalétali do pokoje otevřeným oknem, se utekla schovat na chodbu.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95237&x=855&y=570&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95071&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95076&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95238&x=855&y=570


   KRONIKA roku 2018                                                                                 126  

 

SRPEN 1918  

Čím žil Jablonec před sto lety? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt 

vybírala Christa Petrásková.   

3. SRPNA 1918, Č. 210, STRANA 1, 

2, 9, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Rusko. Car byl popraven tři dny 

předtím, než Čechoslováci dobyli 

Jekatěrinburg. * Jablonec. 

Tabačenky. Zákazník má prozatím 

nárok na šest doutníků týdně, nebo na 

18 cigaret, 1/2 balíčku cigaretového tabáku nebo 1 balíček dýmkového. V neděli mají 

trafiky zavřeno. * Inzerát. Přijmeme za úplatu dva nebo tři chlapce do Rovenska do 

rodiny, kde se mohou naučit česky. Dobré zaopatření. Informace u pana Hauptvogela, 

Wiener Str. 6 (Pražská). 

7. SRPNA 1918, Č. 214, STRANA 1, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Rusko. 

Zatykač na Maxima Gorkého. Sovětská vláda zastavila také jeho noviny Naša žizň. 

8. SRPNA 1918, Č. 215, STRANA 1, 4, 5, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Moskva. 

Izvestije hlásí, že profesor Masaryk dorazil do Vladivostoku. Čechoslováci, kteří 

pomalu, ale jistě postupují, dobývají jedno město za druhým, ruší sověty a rozpouštějí 

Rudé gardy. * Liberec. Ze soudní síně. Čtyřicetiletý Ernst Schwedler z Janova přivodil 

těžké zranění hlavy biliárovou tyčí panu Augustovi Hübnerovi, který v hospodě U Dubu 

kibicoval třem karbaníkům. Vadilo to všem, ale Hübner otravoval nejvíce Schwedlera, 

který neodbytného kibice zranil tak, že se čtyři týdny léčil v okresní nemocnici. 

Schwedler se bránil tím, že je nervózní a popudlivý a v okamžiku útoku byl nepříčetný, 

což potvrdil soudní lékař a uznal to i soud. Obžalovaný odešel bez trestu. 

20. SRPNA 1918, Č. 227, STRANA 4, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Dítě na 

návštěvě. Jablonecké děti na ozdravném pobytu v Uhrách. Při odjezdu vládl na našem 

nádraží trochu zmatek – 500 dětí se loučilo s rodiči a sourozenci. S dětmi odjelo také 20 

osob dozoru z řad rodičů a učitelů. Situace se zlepšila v Liberci, kde děti dostaly polední 

polévku a přestoupily do definitivního vlaku, který přijal ještě další děti z Liberce a 

okolí a zamířil s 1 200 osobami přes Turnov a Pardubice do Brna. Noc byla trochu 

nepohodlná – děti spaly všelijak – na podlaze, zkroucené na lavicích i v sítích na 

zavazadla nad sedadly. V osm ráno na Moravském poli na ně čekaly kotle kávy – pak 

uháněl vlak do Bratislavy, kde přivěsili k transportu ještě další vagon s potravinami. 

Každé dítě totiž dostalo jako dar pro náhradní rodiče 10 kg mouky a 1 kg cukru. Také 

přistoupily dvě dámy z Budapešti se seznamy, se kterými byl trochu problém. Na každé 

stanici v Uhrách to bylo trochu jinak, než naplánováno – ale všude přátelské přijetí, 

někdy i slavnostní s bíle oděnými děvčátky a praporky, muzikanty a vozy, které 

odvážely děti do okolních vesnic. Poslední skupina dojela až do Nitry. Po příjezdu bylo 

každé dítě zváženo a změřeno a těšíme se, že se vrátí zdravé a veselé s 

přírůstkem váhy domů. 
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ZÁŘÍ 2018  
JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: KAPKA ZACHRÁNĚNÉ VODY - Léto budiž 

pochváleno, ale jistě se už všichni těšíme na teplotně příjemný zlatavý podzim. 

Horké dny těchto prázdnin byly náročné pro lidi i přírodu. Všechno živé 

hledalo v těch vedrech každou kapku vody, v níž bylo možné se zchladit bez 

zdravotních následků. To však není možné ve vodě otrávené jedovatými 

látkami uniklými z kanalizace. Proto jsem velmi rád, že se nám společně se 

Severočeskou vodárenskou společností (SVS) podařilo vyřešit odkanalizovaní 

části Kokonína, a tím zachránit vodu v Mohelce. Na výstavbu kanalizace a její 

napojení na čistírnu odpadních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou získala 

SVS evropskou a státní dotaci ve výši téměř 80 milionů korun. Mohelka se tak v 

budoucnu bude moci stát nejen místem vhodným k osvěžení, ale hlavně bude 

opět domovem ryb a ne páchnoucí kanalizační stokou. Samozřejmě kanalizace 

nebude hotová mávnutím kouzelného proutku, ale finále realizace je už v 

reálném dohledu. Podrobnosti o stavbě i o tom, jak se na ni připravit, najdete 

na následujících stránkách měsíčníku. Dalším letitým bolavým místem 

Kokonína je pozemek u firmy IMP, který se s vyřešením kanalizace uvolnil. Je 

třeba tu zřídit parkoviště pro osobní i nákladní vozy včetně otočky autobusů a 

zázemí pro řidiče, rekultivovat skládku a obnovit zeleň. A s kým plánovat 

nejlepší podobu zeleně než právě s místními. S nimi je třeba hovořit a jejich 

návrhy vtělit do smysluplného návrhu odborníků. A úkolem radnice je potom 

najít na realizaci dostatek finančních prostředků. Proto si dovoluji pozvat 

všechny, které řešení zmíněného prostoru zajímá a mají k němu co říct, k 

pomyslnému kulatému stolu v salonku kokonínské sokolovny, a to ve čtvrtek 

13. září od 17 hodin. S podobnými veřejnými diskuzemi máme velmi dobrou 

zkušenost. Například park u konečné tramvaje vznikl na základě požadavků 

občanů, kteří se sešli u malých kulatých stolků někdy v roce 2009 v sousední 

mateřské škole. A tak neváhejte ani dnes a přijďte se svými návrhy na řešení do 

Sokolovny v Kokoníně. - Lukáš Pleticha, náměstek  

SOBOTA 1. 9. - Liščí bouda na 

Kristiánově v Jizerských horách byla 

po celé letní prázdniny otevřena každý 

den. Návštěvníky čekala řada novinek, 

včetně atraktivní soutěže o nocleh na 

Kristiánově. Muzeum skla a bižuterie 

Jablonec, které objekt spravuje, 

připravilo nový zábavný program pro 

rodiny a dětské skupiny. 

Prostřednictvím pracovního 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94904&x=809&y=570&test=ccc
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sešitu, výtvarně zpracovaného kreslířem a fanouškem Kristiánova Petrem Urbanem 

(autor kresby), se účastníci seznámili s příběhem lišáka, který se toužil stát sklářem. Na 

program navazovala i sada nových originálních suvenýrů, včetně skleněné figurky 

lišáka. Letní sezona vyvrcholila dnes sklářskou slavností, kdy celá bývalá sklářská 

osada Kristiánov ožila duchem tradiční sklářské a bižuterní výroby. Návštěvníci mohli 

vidět mistry skláře přímo při práci, ať již při výrobě skleněných figurek či vinutých perlí 

u kahanu a zdobení skla a různých módních doplňků. Slavnost zahájila tradičně mše 

svatá, následoval kulturní program a komentované prohlídky v Liščí boudě.  

PONDĚLÍ 3. 9. - První školní den v Jablonci již tradičně probíhal na všech školách za 

účasti vedení radnice a pracovnic odboru školství, kultury a sportu. Všichni prvňáčci v 

dárkovém balíčku přichystaném jabloneckým magistrátem obdrželi drobnosti potřebné 

pro čas strávený ve škole. Do škol nastoupilo po prázdninách na 4 500 žáků, z toho 440 

prvňáčků. Mateřinky přivítaly 1 600 dětí, zhruba 490 z nich zahájilo svoji školní éru 

vůbec poprvé. Opravy školních budov a jejich okolí letos stály městskou pokladnu 

padesát milionů korun. Jablonec je zřizovatelem 9 základních a 18 mateřských škol.  

ÚTERÝ 4. 9. – V městských divadlech našeho kraje začal předprodej vstupenek na 

představení ´O životě jedné republiky´. Jak vzniklo? Deset 

základních uměleckých škol Libereckého kraje se spojilo a 

představení vytvořilo ke stoletému výročí vzniku 

Československa. S nápadem přišla a pořadatelem se stala jablonecká ZUŠ, režie se ujala 

operní režisérka a dramaturgyně libereckého Divadla F. X. Šaldy Linda Keprtová. 

Premiéra představení bude 1. 10. v Liberci, reprízy v Železném Brodě (4. 10.), Turnově 

(8. 10.), Jablonci nad Nisou (9. 10.) a v Jiráskově divadle v České Lípě (23. 10.).  

STŘEDA 5. 9. - Památky Libereckého a Ústeckého kraje, které vloni prošly proměnou, 

se opět po roce představily na výstavních panelech na pěší zóně v Komenském ulici. 

Jablonec nad Nisou reprezentovaly opravené křížky v Rýnovicích a Simmův kříž na 

Tyršově stezce v Kokoníně. Výstava Cestami proměn byla u nás k vidění do 16. září. 

PONDĚLÍ 10. 9. - Na svůj první školní den si žáci ze Základní školy Šumava 

v Jablonci týden počkaly. Díky rekonstrukci měly prázdniny delší o dva týdny. Školní 

rok pro ně totiž skončil 22. června a ten nový začal až dnes. Ve škole po celé léto 

probíhala druhá etapa zateplení obvodového pláště včetně střechy a výměna oken a 

vstupních dveří. Opravoval se pavilon, kde jsou šatny, jídelna a tělocvična. Zahájení 

školy se zúčastnil primátor Petr Beitl, který zde pozdravil na šest desítek prvňáčků. 

STŘEDA 12. 9. - Jablonec se připojil k projektu Bezbariérová komunikace pro 

neslyšící. Prostřednictvím dvou tabletů od organizace Tichý svět je možné se nyní 

připojit na linku, kde je připravený tlumočník k překladu hovoru do znakového jazyka 

nebo k jeho přepisu. Tichý svět začal s tlumočením online do znakové řeči 

prostřednictvím tabletů nejprve v nemocnicích a nyní nabídnul spolupráci také úřadům. 

SOBOTA 15. 9. – Den evropského dědictví zpřístupnil v Jablonci mimo jiné také 

budovu radnice. Lidé mohli nahlédnout i do míst, která běžně otevřená pro veřejnost 

nejsou. V každém patře na ně čekalo něco zajímavého. Kromě tradičně otevřené obřadní 

síně a kanceláře primátora si návštěvníci se zájmem prohlédli nově 

zrekonstruované zasedací místnosti i velký zasedací sál, který je před 
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dokončením. Po dvouleté pauze byla zpřístupněna i radniční věž. Pro děti a jejich rodiče 

byla navíc připravena soutěžní poznávací trasa, na níž měli šanci se o radniční budově 

mnoho dozvědět. Třeba to, že letos uplynulo 85. let od jejího otevření.  Odpoledne začal 

program i na schodišti před radnicí, který vyvrcholil zdařilým pokusem o zápis do 

České knihy rekordů. Symbolická trikolora obtočila celou 

budovu, kterou obestoupili lidé podávající si štafetu v podobě 

skleněného jablka. S nápadem vytvořit rekord na počest výročí 

radnice přišli senioři z Centra sociálních služeb, ale nezapojili 

se pouze oni. Své ruce spojili děti, mladí lidé i ti dříve 

narození. Živý řetěz kolem 

radnice vytvořilo ve finále 

celkem 411 lidí. Pokus byl zaregistrovaný a certifikovaný 

v České knize rekordů. * Foto: Křišťálové jablko pro 

Jablonec a věž kostela sv. Anny.  

PÁTEK 21. 9. – Představitelé radnice odhalili na vnější 

zdi kostela sv. Anny z ulice Soukenná pamětní desku 

připomínající padlé Jablonečany, kteří se účastnili bojů v 

roce 1849 a 1866. Poprvé pamětní desku na památku 

padlých, ale uvnitř kostela sv. Anny, odhalil I. vojenský veteránský podpůrný spolek 

pro Jablonec v roce 1905. Tehdy se tak stalo k 82. výročí založení spolku a k uctění 

památky zemřelých občanů Jablonce ve dvou válečných konfliktech 19. století. V 

červenci roku 1849 zemřeli u Komárna Josef Sachers a Anton Wischek, 24. června 

1866 v bitvě u italské Custozy našli svou smrt August Haubold, Roman Stracke a Ignaz 

Ullrich. Originální deska se nedochovala, zřejmě byla zničená po roce 1945.   

SOBOTA 22. 9. - Benefiční koncert Nokturno pro 2 862 hlasů v kostele sv. Anny 

přispěl k záchraně největších jabloneckých varhan. Výtěžek z dobrovolného vstupného 

byl totiž věnován na adopci píšťaly na památku Ernsta Tschakerta, regenschoriho v 

kostele sv. Anny a po dostavění nového farního kostela také v kostele Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova. Koncert pořádal Nadační fond Jablonecké varhany ve spolupráci s 

římskokatolickou farností za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.  

DNY 24. – 30. 9. - TÝDEN SENIORŮ ANEB 100 KROKŮ DO MINULOSTI… Na 

podzim, když listy na stromech změní svou barvu, nastává období, které patří seniorům. 

Letos již poosmnácté byl pro ně připraven bohatý společenský a kulturní program, 

kterým město vyjádřilo dík starší generaci za odvedený přínos společnosti a jejich 

rodinám. Program tradičně zahájilo v kostele sv. Anny hudební vystoupení seniorského 

sboru Izerína a dětského pěveckého sboru Rolnička ze Základní školy Liberecká.  

STŘEDA 26. 9. - Den otevřených dveří pořádala jablonecká nemocnice již pošesté. 

Nabídky využilo dopoledne na šest stovek žáků a studentů, odpoledne pak veřejnost, a 

to nejen z Jablonce, ale i z okolních měst. Návštěvníci si mohli vybrat k prohlídce ze 

čtrnácti zdravotnických pracovišť a dvou oddělení s technickým zázemím. Poprvé byly 

zpřístupněny prostory oddělení biomedicínského inženýrství se zdravotnickou 

technikou, kde zaměstnanci připravili ukázku skrytých tajemství technologií 

použitých ve zdravotnických přístrojích. Bylo tak možné vidět aktivní části 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95366&x=855&y=600
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harmonického skalpelu, ultrazvukovou sondu v řezu, rentgenku i vysokotlakou 

xenonovou výbojku. Zájemci si zkusili, jak funguje elektrokauter, pacientský monitor či 

vyjiskřovačka. Otevřena byla gastroenterologii, kde lidé měli možnost vidět na 

monitoru záznam z vyšetření tlustého střeva s konkrétním vysvětlením nálezu. Na 

rentgenu pak představili zdravotníci vyšetření ultrazvukem a magnetickou rezonanci.  

ZÁŘÍ 1918 
Čím žil Jablonec před sto lety? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt 

vybírala Christa Petrásková.  

1. ZÁŘÍ 1918, Č. 240, STRANA 1, 3, 

7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Západní 

fronta. Včera večer začala po 

dělostřelecké přípravě jižně od Oise 

další bitva infanterie. * Rusko. Atentát 

na Lenina byl hlavním cílem spiknutí, jehož centrum je v Nižním Novgorodu, kde se 

koncentrují kontrarevoluční síly. Lenin mluvil v pátek večer v Michelsonově továrně na 

předměstí Moskvy. Po schůzi jej zastavily dvě ženy a během rozmluvy na něj třikrát 

vystřelila nějaká dívka. Zasáhla ho na paži a na zádech, Lenin byl odvezen do Kremlu. 

Jeho stav prý není vážný. Atentátnicí byla Fanny Kaplanová (10. 2. 1890 – 3. 9. 1918). 

Obrázek: O zobrazení atentátu na Lenina se pokusilo několik sovětských umělců. 

Pokus o atentát na Lenina líčil Vladimír Pchelin. * Jablonec. Boj proti černému trhu s 

obilím. Úroda je sklizena a venkov je zaplaven chtivými jedinci, kteří nutí sedláky, aby 

jim prodali obilí – to však bude chybět při povinných dodávkách. Šmelináři budou 

přísně potrestáni pokutami a vězením. * Inzerát. Koupím revolver s municí, ruční lis, 

sekáček, stolní váhu, pasířské nástroje. Adresa v redakci. 

10. ZÁŘÍ 1918, Č. 248, STRANA 1,3, 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Rusko. V Nižním 

Novgorodu má být zřízen koncentrační tábor pro 5 000 osob. Osoby budou sloužit jako 

rukojmí proti povstáním bělogvardějců. * Petrohrad. Masové popravy. Za vraždu 

velitele Čeky Mojseje Urického bylo popraveno 512 kontrarevolucionářů. Jména zatím 

nebyla zveřejněna. Pokud dojde k dalšímu atentátu, budou zastřeleni další rukojmí z 

připraveného seznamu, na kterém je 121 jmen bývalých prominentů carského režimu, 

mezi nimi i velkoknížata. * Jablonec. Pocta pro bývalého starostu Adolfa H. 

Posselta. Úřadující městský rada Franz Lucke navrhl, aby Posseltovi byla udělena za 37 

let věrné služby městu doživotní roční renta 6 000 K a titul emeritní starosta 

(Altbürgermeister). Rada návrh jednomyslně schválila. * Volba nového starosty Karla 

R. Fischera. Obdržel 32 z 33 hlasů. Nový starosta v nástupní řeči poděkoval svému 

předchůdci a slíbil, že v současné temné době, která však nepostrádá jistou naději, se 

bude snažit řešit zejména starosti se zásobováním potravinami, oděvy na zimu a 

surovinami pro jablonecký průmysl. 

19. ZÁŘÍ 1918, Č. 257, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Vídeň. Požár v muniční 

továrně Wöllersdorf. Požár vznikl v ohromné tovární hale, přičemž bylo 

zraněno nebo usmrceno velké množství dělníků. Příčiny se vyšetřují. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95272&x=602&y=417&test=ccc
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20. ZÁŘÍ 1918, Č. 258, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Praha. Muzeum knoflíků 

H. Waldese v Praze-Vršovicích bude veřejnosti otevřeno 25. září. 

21. ZÁŘÍ 1918, Č. 259, STRANA 1, 2, 5, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Rusko. 

Revolverový atentát na Trockého byl spáchán ve městě Svjašsku, kde byl na inspekci. 

Byl postřelen do levého ramene. * Moskva. Byl zřízen Řád rudého praporu – i když 

byly předtím všechny řády zrušeny. * Inzerát. Stůj – kam jdeš? Do hostince Lesní zátiší, 

Na hutích 45. Dnes večer nabízejí švestkové knedlíky s bílou kávou! Zdvořile zve paní 

hostinská. * Po Rusi teď chodí falešní carové a vyprávějí, jak zázrakem unikli popravě. 

Následují je zástupy venkovanů. Největší úspěch má podvodník působící v okolí 

Nižního Novgorodu, kterého doprovázejí popové. Drží mystická kázání a slibuje pád 

bolševiků a vrácení monarchie. Vláda vypsala odměnu 1 milion rublů za jeho zadržení. 

22. ZÁŘÍ 1918, Č. 260, STRANA 1, 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Rusko. Čechoslováci se 

zmocnili ruského státního pokladu. Není to jen veškeré zlato z bank v Moskvě a v 

Petrohradu, ale také zlaté a stříbrné pruty. * Liberec. Neštěstí v zoologické 

zahradě. Šestnáctiletý učeň Ernst Punzmann z Mimoně opravoval zadní stranu medvědí 

klece. Jeden z medvědů chytil nešťastníka za levou ruku a rozdrásal ji tak, že mu 

musela být po převozu do nemocnice od lokte dolů amputována. 

25. ZÁŘÍ 1918, Č. 261, STRANA 1, 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Italská fronta. Včera 

zaútočili naši na zákopy na Dosso Alto, které bránili českoslovenští legionáři. Většina z 

nich utrpěla zasloužený konec. * USA. Blondýnky nebo brunetky? Úřední listy z 

Washingtonu tvrdí, že brunetky jsou výkonnější na všech pracovních místech. V jistém 

podniku zaměstnávají 300 brunetek. Je jasné, že jsou blondýnky rozhořčeny. Jeden 

americký list míní, že brunetky jsou ve vážných věcech lepší, ale blondýnky mají 

úspěch se svou stále dobrou náladou, humorem a pružností. 

27. ZÁŘÍ 1918, Č. 265, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Vídeň. Ze soudní 

síně. Hraběnka Francisca Desfours-Walderode se dopustila urážky železničního 

úředníka. Chtěla totiž pro sebe ze zdravotních důvodů přednostní vstupenku na peron a 

při vstupu do kanceláře byla agresivní. Když ji úředník napomenul, vykřikla „Mizerní 

plebejci!“. Hraběnka zapírala, chtěla přísahat na kříž, ale byla usvědčena. Pak se 

omluvila svou nervozitou. Byla odsouzena k pokutě 100 K nebo ke 14 dnům vězení. 

30. ZÁŘÍ 1918, Č. 267, STRANA 5, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Jablonec. Náhlé 

úmrtí. Dnes odpoledne chtěl bývalý ředitel pošty Franz Halberstadt, který bydlí v 

Mlýnské ulici, jet vlakem do Liberce. Na cestě k nádraží se náhle zhroutil poblíž hlavní 

pošty mrtev k zemi. Přivolaní lékaři konstatovali jako příčinu srdeční mrtvici. * 

Bulharsko zažádalo o příměří, případně o mírová jednání. Hlavní velitel armády nabídl 

vyslání parlamentářů ke generálovi Franche Duperdymu. Velitel orientální armády 

odpověděl, že vojenské operace nezastaví, dokud nebudou známy podmínky. * 

Jablonec. Mimořádný výdej petroleje pro živnostníky. Zájemci nechť se dostaví 1. října 

na radnici, místnost č. 17, pro poukázky. Upozorňujeme, že cena bude výrazně vyšší 

než ze státních dodávek. * Inzerát. Slibuji 100 korun odměny tomu, kdo mi oznámí 

jméno osoby, která mne udala u finančního úřadu kvůli obchodu se zahraničním 

tabákem a tvrdí, že mne viděla v Liberci s balíkem tabáku. Kamil 

Fleischmann, Grenzgasse 26. 
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ŘÍJEN 2018  
ÚVODNÍK - JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: S TICHOU VZPOMÍNKOU - V září 

letošního roku žil jablonecký magistrát náročnými přípravami na komunální a 

senátní volby, které se uskuteční ve městě a na území jeho správního obvodu 

první říjnový víkend; a v případě voleb do Senátu pak ještě víkend další. Do 

zajištění těchto voleb, na organizaci jistě nejsložitějších, je zapojen téměř 

každý pracovník úřadu a všem kolegům mohu již nyní za vysoce profesionální 

přístup poděkovat. Příprava na konání voleb je o to náročnější, že nemůže 

omezit fungování ostatních agend úřadu. Jednou ze záležitostí, na kterých se 

tak neméně čile pracuje, je obnova připomínek na jablonecké muže padlé v 

první světové válce. Letos na podzim totiž slavíme nejen sto let od vzniku 

Československé republiky, ale také stejně kulaté výročí ukončení první světové 

války. Město Jablonec nad Nisou se již před několika lety rozhodlo 

připomenout zhruba tisícovku zdejších obyvatel, kteří v tomto do té doby 

nejstrašnějším válečném konfliktu padli, zůstali nezvěstní či zemřeli na útrapy 

a zranění z bojů. Celkem na osmi místech jim byly v časech první republiky 

postaveny památníky, které měly na věčnou památku a snad i jako výstrahu 

žijícím uchovávat jejich jména. Vytvářeli je špičkoví umělci té doby; jména 

Hemmrich, Hub, Günther či Wenzel byla zárukou kvality zpracování takových 

děl. Další válečný konflikt byl ovšem příčinou, že většina těchto památníků byla 

po jeho skončení zcela zničena či z nich byly alespoň odstraněny německé 

nápisy. Bylo to v té době pochopitelné, ale namnoze absurdní, jablonečtí padlí 

totiž zdaleka nebyli jen německy hovořící muži – na pomnících byla 

nezanedbatelná část typicky českých jmen. Sto let je dostatečná doba pro 

smíření, a tak se město rozhodlo vrátit do svých jednotlivých částí tichou 

vzpomínku na lidi, kteří zde žili, pracovali pro jabloneckou prosperitu a poté 

položili svůj život za monarchii, která se krátce na to zhroutila. Obnoven byl 

tak pomník na Dobré Vodě, Háj hrdinů pod Kynastem, dokončuje se 

restaurování paseckého pomníku, zhotoveny jsou i pamětní desky se jmény 

padlých, které budou navráceny ke kostelům ve Mšeně a Rýnovicích; 

připravena je i kompletní obnova pomníků v Kokoníně a Lukášově. Šlo vesměs 

o velmi náročné akce, do nichž byla zapojena řada lidí, neboť se mimo jiné 

složitě dohledávala jména padlých, řešil se vzhled památníků, estetická 

autenticita nápisů. Nejvýznamnější akcí je pečlivá oprava velkého památníku v 

Tyršových sadech. Po mnoha desetiletích jsou na něj navráceny kvalitně 

zpracované desky se jmény více než osmi set obětí Velké války. Může se nám 

dnes zdát být pouhou minulostí. Jenže při čtení těch jmen člověka zamrazí. 

Toto nejsou žádné zaprášené dějiny: řada kolegů z úřadu i mnoho 

dalších Jablonečanů má stejná příjmení. Najdeme zde muže z dosud 
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existujících rodin, čteme tu jména padlých otců a synů, mrtvých sourozenců, v 

jednom případě dokonce trojčat. Až na těch jménech si člověk uvědomí míru 

hrůzy, kterou válka přinesla do jabloneckých rodin. Dávná historie se na těch 

deskách propojuje s realitou a působí v čase současného klidu a prosperity 

jako neúprosné varování. Je proto moc dobře, že se město Jablonec nad Nisou 

rozhodlo k velkorysému kroku a věnovalo svým padlým po sto letech tichou 

vzpomínku. - Marek Řeháček, tajemník města 

ČTVRTEK 4. 10. – Na stadionu Střelnice v Jablonci se odehrál zápas Evropské ligy 

mezi FK Jablonec a Dynamo Kyjev. Policie se připravila na příjezd stovek fanoušků. 

SOBOTA 6. 10. - Smíšený pěvecký sbor Janáček společně se sborem 

Chorvereiningung Sachsenring Zwickau a pěveckým sborem školy Pestalozzi Zwickau 

nastudoval Oratorium Jan Hus skladatele Carla Loweho. Nastudování trvalo rok včetně 

dvou soustředění všech sborů. První premiéra se konala v květnu ve Zwickau při 

oslavách 900. výročí založení města, druhá dnes v Jablonci. Vystoupilo 120 zpěváků, 

které doprovodil orchestr Praga Sinfonietta. Účinkovalo pět sólistů ze SRN, Belgie a 

Anglie. Českou republiku reprezentovala sólistka Janáčka Dana Zahrádková. Projekt 

Oratorium Jan Hus byl příspěvkem Janáčka k rozvoji partnerských vztahů obou měst.  

DNY 8. - 14. 10. - Týden sociálních služeb, kdy otevírají svá sídla registrované 

sociální služby působící v Jablonci, vstoupil do 10. ročníku. Během dnů otevřených 

dveří se mohli lidé seznámit se způsobem poskytování konkrétní služby a odbourat tak 

leckterá tabu, neboť k návštěvě zval například i azylový dům v ulici Za Plynárnou či 

poradenské centrum v Dlouhé. Vedle ukázek činnosti byl připraven i kulturní program. 

PÁTEK 12. 10. – Pozvánka: Vážené dámy, vážení pánové! Velký swingový 

orchestr, neboli big band, je opět připraven Vám zahrát nejhezčí melodie 

báječné swingové éry minulého 

století. Večerem pro tančící i 

netančící Vás bude doprovázet 

orchestr s písničkami z dobových 

gramodesek a filmů pro 

pamětníky. Kapelou, která Vám 

bude dělat s maximálním 

nasazením po celý večer 

společnost, je jablonecký Orchestr 

Rudy Janovského ve složení 5 saxofonů, 4 trubky, 4 pozouny, kontrabas, piano, 

bicí a 3 vynikající mladí zpěváci. Těšíme se na Vás v jabloneckém Eurocentru… 

ÚTERÝ 16. 10. - Bezdomoveckou osadu na Prosečském hřebeni zlikvidovali na žádost 

Lesů ČR pracovníci veřejně prospěšných prací. Obydlí měli bezdomovci v lese už 

několik let. Postupem času se ale z jednoho přístřešku stala osada plná nepořádku. Pět 

´stanů´ - z toho jeden dvoupatrový, byla postavená ze dřeva, igelitů, různých 

plachet a jiných materiálů. Kromě dvaceti lidí zde žilo i plno koček a psů.  
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JABLONEC SI PŘIPOMNĚL 100. VÝROČÍ ROKU 1918 

DNY 27. A 28. 10. - Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa se 

v Jablonci prolnuly s připomínkou 100. výročí ukončení 1. světové války. Těmto 

dvěma tématům patřil park v Tyršových sadech poslední říjnový víkend.  

SOBOTA 27. 10. – KONEC 1. SVĚTOVÉ VÁLKY ANEB JAK SE ŽILO NA BOJIŠTI, 

akci pod tímto názvem připravilo statutární město Jablonec. K vidění byli nejen vojáci 

v uniformách, ale i automobiloví veteráni a také historická tramvaj, která vozila 

cestující mezi Jabloncem a Libercem. Děti si mohly vyzkoušet šikovnost či prokázat 

znalosti ve tvůrčím stanu a také opéct na ohni jablka nebo chleba. Vrcholem programu 

bylo odhalení dvaceti žulových pamětních desek na památníku obětem 1. světové války. 

Původní bronzové desky se jmény 863 obětí válečných událostí byly ze stěny pomníku 

směřující do zeleně parku strženy a zničeny v období po 2. světové válce. „Válečné 

oběti se tak po více než třiceti letech zcela nevinně staly znovu oběťmi válečného 

konfliktu. Obnovením pamětních desek se jmény padlých a zemřelých splácíme dluh 

našim předkům a jejich rodinám. Kéž 

bychom v budoucnu uměli zabránit 

tomu, aby se oběťmi stávali nevinní 

lidé,“ řekl primátor Petr Beitl. 

Deskám se jmény padlých požehnal 

děkan římskokatolické farnosti 

Oldřich Kolář (foto vlevo). Čestnou 

stráž drželi vojáci Klubu vojenské 

historie 98. Květiny k památníku 

položili nejen vojáci v historických 

uniformách a představitelé města, ale 

i řadoví občané. 

PAMÁTNÍK TYRŠOVY SADY je největším v Jablonci a v kraji vůbec. Odhalen byl 

v říjnu 1936 a kromě reliéfů na bocích žulového monolitu a německého nápisu 

Vlast děkuje svým mrtvým synům nesl na stěně směřující do parku i bronzové 

desky se jmény 863 obětí války. Na vrchol pomníku vedlo plynové potrubí, aby 

bylo možné zapálit věčný oheň. Ve vlně protiněmeckých nálad po roce 1945 

zmizely z památníku desky se jmény a odsekán byl i původní německý nápis. 
Díky letošní velké rekonstrukci celého památníku za více než 2,5 milionu korun se 

desky na stěnu směřující do parku vrátily. Nejsou sice bronzové ale žulové, stejně jako 

v minulosti nesou v archivních materiálech dochovaná jména obětí. Původní podoba 

desek se bohužel nedochovala, a tak akademický sochař Jiří Dostál a grafik Ondřej 

Dostál navrhli jejich důstojnou podobu po více než 70 letech od jejich zničení. „Snažili 

jsme se vybrat moderní písmo, které by ale připomínalo historické období. Nakonec 

jsme vybrali písmo od předního českého typografa Františka Štorma, které výborně 

splňuje tyto požadavky,“ říká grafik Ondřej Dostál. Výrobu dvaceti žulových desek 

obstaralo kamenosochařství Daniela Dvořáka z Nové Vsi.  
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NEDĚLE 28. 10. - U PAMÁTNÍKU OBĚTÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY se konalo dopoledne 

tradiční vzpomínkové setkání u 

příležitosti výročí 28. října. Po 

projevech a české státní hymně 

zazněly čestné salvy 

z historických pušek vojáků 

z Klubu vojenské historie 98. 

LÍPA REPUBLIKY byla zasazena 

v parku pod městským divadlem 

v Poštovní ulici, kam se lidé 

přesunuli po aktu u památníku. 

Jako první přihrnuli hlínu 

k mladému stromu představitelé 

města, poté šla lopata z ruky do ruky. Střídali se zástupci státních i městských institucí, 

skauti i veřejnost se společným  přáním: „Ať se 

jablonecké Lípě republiky daří a ve zdraví roste 

všem Jablonečanům pro radost nejméně sto let!“ 

Svoji lípu zasadily také děti v mateřské školce 

Slunečnice, další mají na školním pozemku od 

posledního říjnového týdne i žáci a učitelé ze 

Základní školy Liberecká (foto vlevo). Jednu stěnu 

ve školní  budově pak zdobí namalovaná lípa, na 

kterou je přilepeno téměř 700 lístečků, což 

odpovídá počtu dětí a dospělých v této škole.   

V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE zahynulo či zmizelo téměř 900 jabloneckých mužů, 

Jablonec měl v té době cca 30 tisíc obyvatel, a tak se dá říci, že válka 

poznamenala téměř každou rodinu. Památníky připomínající válečné oběti se 

stavěly začátkem 30. let nejen v samotném Jablonci, ale i v okolních vesnicích, 

které jsou dnes nedílnou součástí města. Dodnes se dochovaly na Dobré Vodě, 

na Vrkoslavicích nebo v Pasekách. Ty od roku 2016 postupně procházejí 

většími či menšími opravami. Před dokončením je oprava památníku 

v Pasekách, na kterou městu přispěla 50 tisíci i společnost Jablonecká 

nástrojárna. Zatímco v případě Tyršova parku byla jména válečných obětí uvedena 

v dochovaném Slavnostním spisu, který tenkrát vydali u příležitosti odhalení 

památníku, téměř detektivní pátrání po jménech obětí čekalo historiky, archiváře a 

hlavně nadšence v případě dnes již neexistujících památníků v Rýnovicích a ve Mšeně. 

Tamější zničené památníky nahradily pamětní desky, které byly odhaleny na kostelích 

v obou městských částech (v Rýnovicích v úterý 30. 10., ve Mšeně v úterý 6. 11.). 

Autorem obou pietních míst je akademický sochař Jiří Dostál, který spolu se svým 

synem Ondřejem navrhl nejen podobu, ale i grafické zpracování nápisů na deskách. 

Výrobu pak opět obstarali kameníci z Kamenosochařství Dvořák na Nové Vsi. Vlastní 

výročí konce války je datováno na 11. listopadu. K tomuto datu představitelé 
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města u zbývajících existujících památníků na Dobré Vodě, ve Vrkoslavicích a 

v Jabloneckých Pasekách položili květinu a uctili tak památku všech válečných obětí. 

Památníky v Kokoníně, Lukášově a na Proseči se svého obnovení dočkají 

v následujících letech. * TROCHU Z HISTORIE: Ve většinově německém Jablonci 

vznik nové Československé republiky přijali místní s velkými rozpaky. Stejně 

jako v ostatních německy osídlených oblastech lidé odmítali její vznik a jejich 

političtí reprezentanti se snažili využít právo národa na sebeurčení. Pokusili se 

na území Čech a Moravy vytvořit čtyři samostatná území a ta pak připojit ke 

vznikající Rakouské republice. Jablonec by patřil do území na severu Čech 

Deutschböhmen. Složitá byla i poválečná hospodářská situace, konflikty mezi 

válečnými navrátilci a ostatními společenskými i politickými skupinami 

doslova doutnaly a zajišťovat běžný život města bylo čím dál složitější. Když 

byly v prosinci 1918 oblasti usilující o odtržení obsazeny českým vojskem, řada 

jabloneckých obyvatel si oddechla.  

NEDĚLE 28. 10. – V barvách republiky měla název 

tematická tvůrčí dílna připravená v Muzeu skla a 

bižuterie v Jablonci ke stému výročí vzniku 

samostatného československého státu. Účastníci pod 

vedením 

lektorky 

Miloslavy 

Bursové tvořili originální výrobky 

v barvách trikolory. Dílna byla určena 

všem věkovým kategoriím. Nejmenší 

návštěvníci především navlékali a vyráběli 

z perliček různé druhy náramků nebo 

přívěsků na batoh či tašku. Zdatnější tvůrci 

si troufli na výrobu české státní vlajky.  

OHLÉDNUTÍ: JABLONEC NAD NISOU NA KONCI ROKU 1918 - První světová 

válka byla globálním válečným konfliktem pustošícím od roku 1914 do roku 1918 

většinu světadílů i oceánů. Po skončení válečného běsnění již neměl svět nikdy vypadat 

jako předtím. Na území historických českých zemí se na přelomu let 1918/1919 

odehrávaly dva zcela odlišné dějinné příběhy. V česko-jazyčných územích (v našem 

okolí např. na Železnobrodsku) přivítalo obyvatelstvo vznik Československé republiky 

28. října 1918 s nadšením projevujícím se i veřejným ničením symbolů mnohasetleté 

habsburské monarchie. Naopak v oblastech osídlených Němci se lidé nejprve museli se 

zánikem Rakousko-Uherska psychicky vyrovnat. Následně se trápili s hospodářskými i 

organizačními potížemi nově vzniklé separatistické provincie Deutschböhmen 

vyhlášené v Liberci už 29. října 1918. Ještě později se složitě vyrovnávali s násilným 

obsazením oblasti československým vojskem v prosinci 1918. V převážně německo-

jazyčném Jablonci nad Nisou 28. říjen přivítali příslušníci české menšiny 
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poměrně viditelně. 30. října vyvěsili prapory v národních barvách na českých domech, 

škole a Národním domě. V něm se také sešli na slavnostní schůzi Češi z Jablonce i z 

blízkého okolí, a to bez odporu německého obyvatelstva. Zástupci provincie 

Deutschböhmen totiž měli v Jablonci jiné 

problémy než pacifikovat českou menšinu. Právě 

v našem městě nastal velký problém s vojáky 

navrátivšími se z fronty. Už 1. listopadu 1918 se 

sešlo ve zdejší Turnhalle na 400 revolučně 

naladěných mužů a pouze zásluhou řečnického 

mistrovství nového jabloneckého starosty Karla 

Richarda Fischera nedošlo k tragickému vyústění 

konfliktu. Podařilo se mu zradikalizovaný dav 

uklidnit a za cenu rozdělení si kompetencí v 

řízení města mezi radnicí a vojáky docílit jejich 

klidného rozchodu. Napětí ve městě ale 

pokračovalo. Zajišťovat pořádek, dostatek 

potravin a starat se o nezaměstnané i navrátilce bylo čím dál složitější. V průběhu 

podzimu se myšlenka existence samostatné Deutschböhmen stále více kompromitovala 

a bylo tak již jen otázkou času, kdy se obě části české kotliny opět spojí do jednoho 

státu. K obsazení Jablonce došlo 11. prosince 1918. Ve čtyři hodiny ráno vzbudilo 

obyvatele houkání sirény ohlašující vstup československých vojáků do města. Následně 

hlídky zajistily policejního komisaře Karla Heinecke, redaktora Gablonzer Tagblatt 

Richarda Böhme a především starostu K. R. Fischera, který se posléze pod protestem 

podvolil jurisdikci československého vojska. Situaci ve městě tak začal od 11. prosince 

1918 kromě jabloneckého německojazyčného městského úřadu řídit i nově ustanovený 

český Menšinový národní výbor Jablonec nad Nisou a Československé vojenské 

staniční velitelství. Dne 11. prosince odpoledne podepsali zástupci města a zástupci 

československého státu dohodu o podobě budoucí spolupráce. Předmětem byl 

především klíč k poměrnému zastoupení ve všech městských orgánech mezi Němci a 

Čechy v poměru 7:4, a to až do nových voleb. Nové zastupitelstvo mělo mít celkem 

dvaadvacet Němců a dvanáct Čechů. Přestože se bez násilí obešlo i obsazení dalších 

německojazyčných lokalit Jablonecka, všechny problémy se samozřejmě nevyřešily 

hned. Němci se jako součást ČSR chápali toliko dočasně. Jazykové a další spory byly 

jistě nepříjemné, klíčová ale byla především otázka ekonomického přežití města. Tu se 

naštěstí postupně podařilo vyřešit. Situace se rychle stabilizovala a v návaznosti na 

konsolidaci poměrů v celé republice nakonec dosáhlo město Jablonec v dalších 

Fischerových funkčních obdobích (ve dvacátých a na počátku třicátých let 20. století) 

velkého rozmachu v hospodářské, kulturní i společenské oblasti. Nicméně problém 

„nesžití se“ německé minority s ČSR, vzpomínka na vnucené spojení s novou 

republikou a nedořešení národnostní otázky, nic z toho nezmizelo ani z Jablonecka, ani 

z pohraničí, ani z celého státu, a do dvaceti let pak přineslo své smutné následky.  

Sepsal: Jan Kašpar, vedoucí Státního okresního archivu Jablonec * Foto archiv: Tzv. 

stará radnice v Jablonci v prosinci 1918 s vlajícím českým praporem  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95485&x=570&y=677&test=ccc
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ŘÍJEN 1918 

Čím žil Jablonec před sto lety? Christa 

Petrásková z  deníku Gablonzer Tagblatt.   

1. ŘÍJNA 1918, Č. 268, STR. 1, 5, RANNÍ A 

VEČERNÍ VYDÁNÍ - Berlín. Demise 7. říšského 

kancléře Hertlinga. Císař Vilém demisi přijal. * 

Jablonec. Vážná hodina. Dneškem se dělí správa 

Čech na dvě části, českou a německou. 

3. ŘÍJNA 1918, Č. 270, STRANA 4, VEČERNÍ 

VYDÁNÍ - Rakousko. Milion válečných zajatců 

se vrací do Ruska. Ministerstvo války se 

rozhodlo pro ně uspořádat přednášky, které vyvrátí nepřátelskou propagandu. 

5. ŘÍJNA 1918, Č. 272, STRANA 1, 5, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Německo. Osmým říšským kancléřem se stává princ Max von Baden. Slibuje, že 

uzavření míru bude jeho prioritou – bez anexí a kontribucí. 

9. ŘÍJNA 1918, Č. 276, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Španělská chřipka 

se rozšířila mezi školní mládeží všech škol. Na gymnáziu je 80 nemocných studentů a 4 

profesoři. Okresní nemocnice je přeplněná. Je zaznamenána řada úmrtí. 

14. ŘÍJNA 1918, Č. 281, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Děkan Geritzen 

zemřel na španělskou chřipku ve věku 53 let. Naše katolická obec v něm ztrácí 

statečného vlastence a dobrodince chudých. 

18. ŘÍJNA 1918, Č. 285, STRANA 1, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Vídeň. 

Manifest našeho císaře. Mým věrným národům! Co jsem nastoupil na trůn, snažil jsem 

se dosáhnout míru. Teď musíme vybudovat nový stát, který bude brát ohled na přání 

rakouských národů. Moje vláda přistoupí bez prodlení k přípravným pracím k založení 

nové říše na základě sebeurčení národů (Vídeň 16. 10. 1918). * Moravská 

Ostrava. Nepovolená demonstrace pro Československo. Průvod 20 000 lidí táhl za 

zpěvu pobuřujících písní na náměstí, kde promluvil poslanec pan Prokeš. Po zásahu 

policie se lidé rozešli, odpoledne zavládl klid. Lidé se vrátili do práce. 

19. ŘÍJNA 1918, Č. 286, STRANA 1, 2, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Liberec. Německá radikální strana žádala na své schůzi rozdělení státu a vytvoření 

rakousko-německého státu v rámci Německa. 

24. ŘÍJNA 1918, Č. 292, STRANA 1, 5, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. Hrabě 

Karolyi se v sobotu setkal s Dr. Kramářem v jeho hradčanské vile. Karolyi sdělil, že 

Maďaři postoupí československému státu okresy Turčany, Arwa (?), Nitra a Trenčín. 

27. ŘÍJNA 1918, Č. 294, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Vídeň. Císař přijal demisi 

ministerského předsedy Hussarka. Sestavením kabinetu pověřil dvorního radu 

Lammasche. Program nového kabinetu má zahrnovat předání úloh centrální vlády 

národním vládám tak, aby nebyl narušen klid a pořádek. 

28. ŘÍJNA 1918, Č. 295, STRANA 2, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. Národní 

listy píší proti rozhodnutí provincie Deutschböhmen připojit se k německé 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95484&x=640&y=584&test=ccc
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říši. Český stát nabízí rovnoprávnost těm Němcům, kteří budou loajální k 

československému státu. * Foto: Demonstrace na Václavském náměstí 28. 10. 1918 

29. ŘÍJNA 1918, Č. 296, STRANA 1, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Vídeň. Ministr zahraničí Andrassy sdělil prezidentu Wilsonovi, že Rakousko-Uhersko 

souhlasí se všemi body jeho návrhu. Nic tedy nestojí v cestě k zahájení mírových 

jednání a vyhlášení příměří na rakousko-uherských frontách. * Zpráva o 28. říjnu v 

Praze. Přijetí Wilsonových podmínek vešlo ve známost okolo 11 hodiny dopoledne (a 

bylo pochopeno jako kapitulace Rakouska), což vyvolalo bouřlivé nadšení. Na většině 

domů na Václavském náměstí a na Příkopech se objevily národní vlajky. Okolo 12 

hodiny bylo náměstí plné lidí, z balkonu jedné kavárny se pronášely proslovy o svobodě 

českého národa, které byly přijímány s nadšením. Vojáci si strhávali z čepic císařské 

kokardy a k témuž byli nuceni i důstojníci. Prodávaly se malé červenobílé praporky a 

praporky v amerických barvách. Rakouští orlové, německé nápisy a firemní tabulky se 

strhávaly a nosily k Husovu pomníku. Policie byla pasivní. Dav narůstal, lidé šplhali na 

stromy a elektrické sloupy, na fiakry a automobily. Objevila se kapela, která hrála české 

národní písně. Dostavilo se vojsko se strojními puškami, ale nemělo kde zaujmout 

stanoviště. Stáhlo se zpět do kasáren a přenechalo péči o pořádek dělníkům a Sokolům. 

V pět hodin odpoledne promluvil na Staroměstském náměstí sociálně demokratický 

poslanec Soukup, který apeloval na zachování pořádku. Vyzdvihl Masarykovy zásluhy, 

což vyvolalo ovace. Po hymně se dav rozešel. Večer bylo na Václavském náměstí ještě 

asi 40 000 lidí, kteří provolávali slávu české svobodě. Pomník sv. Václava byl zahalen 

prapory, na stupních stála mládež v národních krojích. Magistrát večer zastavil 

tramvajovou dopravu. V noci se z Václavského náměstí vydal lampionový průvod k 

Husovu pomníku. Předání vojenského velitelství Obilného ústavu národnímu výboru v 

9 hodin večer. Maďarská posádka připravena na odjezd z Prahy. * Berlín. Německá 

vláda sděluje, že přijímá Wilsonovy podmínky. Mírová jednání budou vedena národní 

vládou, které bude podřízena vojenská moc. * Praha 29. října. Žofín. Ve velkém sále se 

na výzvu Národního výboru shromáždili čeští vojáci a důstojníci. V 9 hodin se dostavil 

starosta Sokola Dr. Schreiner a poslanec Stříbrný. Všichni povstali a volali sláva a 

zanotovali Kde domov můj. Dr. Schreiner: „Stojíme na prahu velké doby, staletá pouta 

spadla a jsou nám otevřeny brány k velké, nádherné a šťastné budoucnosti! Včerejší den 

proběhl důstojně a dokazuje, kolik mravní síly je v srdci našeho národa.“ Na závěr 

připomněl památku těch, kteří prolili krev za českou věc. Poslanec Stříbrný vyzval 

přítomné, aby zajistili disciplínu, pořádek a bezpečnost. Shromáždění skončilo 

bezbřehým nadšením. Vojáci a důstojníci utvořili průvod a s vojenskou kapelou v čele 

vyšli špalírem nadšeného obyvatelstva ze Žofína. * Jablonec. Na schůzi zastupitelů se 

všichni vyjádřili proti začlenění území s německy mluvícími obyvateli do ČSR. 

Odvolávají se na právo sebeurčení a chtějí se připojit k německému národu v Německu 

a v německém Rakousku (Deutsch-Österreich) jako provincie Deutschböhmen. 

31. ŘÍJNA 1918, Č. 298, STRANA 1, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Liberec. Pro 

provincii Deutschböhmen zřízen vrchní zemský soud, finanční ředitelství a obranná 

složka Volkswehr. Zemským hejtmanem zvolen poslanec Pacher. * Jablonec. Na 

hřbitově budou zřízeny čestné hroby pro Dr. Randu a Theodora Kittla. 
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LISTOPAD 2018 
JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: DĚKUJI ZA DŮVĚRU A SPOLUPRÁCI - Osm let jsem 

věnoval práci pro naše město, pro Jablonec nad Nisou. Děkuji za důvěru vám, 

kteří jste mi věřili a opakovaně vyjadřovali svou podporu na volebních lístcích. 

Velmi si toho vážím. Právě tato důvěra pro mě v těch uplynulých letech, které 

jsem strávil v čele Jablonce, byla velkým závazkem a výzvou. I letošní výsledky 

voleb v našem městě ukázaly, že jsem nezklamal. Ani já, ani principy, které 

jsem se svými kolegy prosazoval. To, že nebudu ve vedení města pokračovat, 

jsem jasně deklaroval už před volbami. Fakt, že vládnoucí koalice se po osmi 

letech sestavuje bez vítězné ODS, je výsledkem povolebního vyjednávání, 

žádnou radost z toho logicky nemám, sestavit vedení města z lidí, kteří 

doposud nebyli ani členové zastupitelstva, považuji za veliké riziko a také, a 

nebojím se toho slova, i za nezodpovědnost. Ve volbách jsme použili slogan, že 

máme splněno na 97 procent. Ten vzkaz je o tom, že jsme se nikdy nepouštěli 

do nesmyslných, populistických projektů a soustředili se na úkoly v čase a 

financích řešitelné. A byli jsme v tom úspěšní. Město, které předávám, je 

stabilizované po stránce ekonomické i personální a má nakročeno k dalšímu 

rozvoji. Je potřeba dokončit stavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu 

nemocnice, dovést do úspěšného konce projekt nového dopravního terminálu, 

prodloužení tramvajové tratě i další desítky projektů. Od kanalizace přes 

centrum pro odpady až po novou školku. Děkuji ještě jednou za možnost řídit 

osm let naše město, i když to bylo někdy těžké. To nejcennější, co si odnáším, 

jsou vzpomínky na spolupráci s mnoha šikovnými lidmi, kteří denně věnují 

svou energii tomu, aby laťku kvality života v našem městě posunuli výš třeba 

jen o desetinu milimetru. Tito lidé jsou naším největším bohatstvím a jsou 

zárukou budoucího rozvoje a prosperity. Děkuji za spolupráci všem loajálním 

úředníkům radnice a všem kolegům z vedení města a zastupitelstva, kteří se 

mnou prosazovali projekty prospěšné pro naše město. Slibuji, že se v lavicích 

poslanecké sněmovny budu zasazovat o takové zákony, které nám v této 

činnosti pomohou. - Petr Beitl, primátor města v letech 2010–2018 

ČTVRTEK 1. 11. – Byl zahájen česko-polský projekt 30 ro(c)ků bez opony / 30. ro(c)k 

bez kurtyny, jehož realizátorem je Jablonecké kulturní a informační centrum 

s Teplickým kulturním centrem Przystań Twórcza. Cílem projektu je využití potenciálu 

kulturních zdrojů, konkrétně půjde o spolupráci při organizaci série pořadů k 30. výročí 

pádu komunistického režimu, které si budou Česko i Polsko v příštím roce připomínat. 

V Jablonci a v Jelení Hoře a blízkém regionu od listopadu 2018 do listopadu 2019 tak 

budou probíhat výstavy, koncerty, přednášky či workshopy tematicky spjaté 

s komunistickým odbojem v různých formách. Připomenou nejen výročí, ale 

také snad přispějí ke zvýšení návštěvnosti Jablonecka a Jelenohorska. 
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PÁTEK 2. 11. – Den, kdy lidé navštěvují hroby svých blízkých. Dušičky lidově a také: 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek 

zesnulých, Památka zesnulých. V římskokatolické církvi je 2. listopad dnem 

liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Obřady slouží i Církev 

československá husitská, která vzešla z prostředí katolického modernismu po 1. světové 

válce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné 

formě než u nás. Nejznámější variantou svátku, který se postupně dostává i k nám, je 

Halloween.  V Jablonci památku zesnulých uctili představitelé radnice při tradičním 

slavnostním obřadu na městském hřbitově již v neděli 28. října. Ve své řeči primátor 

Petr Beitl připomněl, jak je důležité připomínat si odkaz a dílo našich předků: „Na své 

blízké, kteří už odešli, vzpomínáme v dobrém a s láskou, vzpomeňme alespoň 

jednou za rok s úctou a pokorou také na ty, kteří stavěli a rozvíjeli naše město 

v minulosti.“ Na rozptylovou loučku pak položil symbolickou květinu na památku 

všech zesnulých a s náměstkem Milošem Vele zapálil svíčku na hrobech významných 

jabloneckých starostů Josefa Pfeiffera, Adolfa Posselta a Karla R. Fischera.  

PONDĚLÍ 5. 11. – Plavecký bazén slavnostně otevřen po letošní rozsáhlé rekonstrukci, 

která se týkala zejména střechy a výměny topení. Ačkoli byl bazén od srpna v provozu, 

venkovní práce na střeše pokračovaly. Náklady se vyšplhaly na 43 milionů korun.  

ČTVRTEK 8. 11. – Muzeum skla a bižuterie zahájilo vernisáží výstavu Dva v jednom 

aneb Sto let designu českého a slovenského skla. Projekt byl připraven ve spolupráci 

s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Slovenským sklářským muzeem 

v Lednických Rovních. Akce byla zařazena do pasportu akcí k výročí vzniku první 

republiky, podporovaných oficiálně Českou republikou. U nás k vidění do dubna 2019, 

repríza plánována na léto příštího roku ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA 10. 11. - Starost s opilým mužem měli navečer strážníci městské police i 

záchranáři. Ležel na zemi v Jiráskově ulici, měl krvavou hlavu a bouli nad okem. 

Uvedl, že spadl ze schodů. Nebylo divu, v dechu měl 3,48 promile alkoholu.  
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PONDĚLÍ 12. 11. - Dobrovolní dárci krve převzali v obřadní síni jablonecké radnice 

stříbrné a zlaté medaile Dr. Janského za 20 a 40 bezplatných odběrů a zlaté kříže za 120 

a 160 odběrů. Ředitelka místního spolku Českého červeného kříže Kateřina Havlová 

kromě poděkování zdůraznila, že krev je jediná tekutina, která nelze vyrobit uměle. „I 

kapka krve může zachránit život. Nám obyčejným lidem to tak nepřijde, ale 

dobře to vědí nejen záchranáři a lékaři, ale například i vojáci na misích.“ 

ČTVRTEK 15. 11. – V zasedací síni radnice se konalo ustavující zasedání 

zastupitelstva. V jeho úvodu všech 30 zastupitelů vzešlých z říjnových komunálních 

voleb složilo v souladu se zákonem o obcích slavnostní slib. Ten přečetl dle zvyklostí 

nejstarší člen zastupitelstva města, kterým byl MUDr. Michael Vraný (Nová 

budoucnost pro Jablonec). Po složení slibu zastupitelé aklamací zvolili členy rady a 

primátora města, jímž se stal Bc. Milan Kroupa (ANO 2011). Posty náměstků obsadili: 

MgA. Jakub Chuchlík (Česká pirátská strana) pro rozvoj města, který bude zároveň 

statutárním zástupcem primátora, dále Mgr. David Mánek (ANO 2011) pro oblast 

humanitní a Ing. Štěpán Matek (Společně pro Jablonec) pro ekonomiku a majetek.   

SOBOTA 17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii. Slavnostní připomenutí se 

konalo v Jablonci nad Nisou již včera u pomníku Bojovníků za svobodu a obětem 

bezpráví v parku v ulici generála Mrázka. Vedle představitelů města, zastupitelů, policie 

i armády, se zúčastnila i skupina studentů obchodní akademie a široká veřejnost. 

Primátor Milan Kroupa, pro něhož to byla po uvedení do funkce zároveň premiéra na 

veřejnosti, ve svém proslovu připomněl historické události, díky nimž je 17. listopad 

významným dnem a státním svátkem. „Svoboda a demokracie jsou hodnoty, pro 

něž stojí za to bojovat, a kterých je potřeba si vážit a hýčkat je. Nejsou totiž 

samozřejmé,“ řekl ve svém projevu. Květinu za statutární město Jablonec spolu 

s manželi Kroupovými položili náměstci Jakub Chuchlík, Štěpán Matek a David 

Mánek, dále pak poslanec PČR Petr Beitl, krajský radní Petr Tulpa a mnozí další.  

ÚTERÝ 20. 11. – Do jablonecké nemocnice přijeli nejzkušenější lékaři nejen z České 

republiky. Dvacet endoskopistů a endosonografistů se zde sešlo na desátém EUS 

workshopu. Hostem byl MUDr. Rastislav Kunda z dánského Aarhusu, který je světově 

uznávaným odborníkem a provedl nejvíce EUS 

navigovaných anastomóz (spojek mezi zažívacím 

traktem a žlučovými cestami). Tyto výkony se 

provádějí u nevyléčitelně nemocných pacientů a 

nahrazují chirurgické operace.  

PONDĚLÍ 26. 11. - Oddělení klinické biochemie a 

hematologie jablonecké nemocnice se opět zapojilo 

do Evropského testovacího týdne HIV. Využít 

možnosti bezplatného testování mohli zájemci od 

pondělí 26. 11. do pátku 30. 11., vždy od 9:00 do 

14:30 hodin. Nebylo nutné se předem objednávat. 

Telefonické sdělování výsledků bylo 

možné pouze po sjednání hesla. 
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LISTOPAD 1918 

Čím žil Jablonec před sto lety? Nahlédněme do deníku Gablonzer Tagblatt.  

2. LISTOPADU 1918, Č. 300, STRANA 1, 2, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. K shromáždění vojáků – navrátilců v tělocvičně promluvil starosta Karl R. 

Fischer. Debatovalo se o zřízení domobrany (Volkswehr) proti narušování pořádku a o 

zřízení výboru pro pomoc navrátilcům. 

Výbor bude složen napůl z členů 

nacionálních a napůl ze sociálně 

demokratických kruhů. 

3. LISTOPADU 1918, Č. 301, 

STRANA 1, 2, RANNÍ VYDÁNÍ - 

Liberec. Vláda provincie 

Deutschböhmen zahájila včera svou 

činnost. Vyzývá hlavně ke klidu a 

ochraně pořádku. V čele jsou poslanci 

Pacher, Seliger a Maixne. * Foto: 

Vlajková loď rakouského námořnictva Viribus Unitis byla potopena v Pule. 

4. LISTOPADU 1918, Č. 302, STRANA 1, 2, 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Varnsdorf. Oddíl Čechoslováků dnes v noci obsadil bez odporu železniční stanici a 

vojenský sklad. * Vídeň. Císař Karel odjel do Gödölö. Vzal s sebou 18 vagonů s 

nábytkem a zařízením a klenoty z rakouského pokladu. * Pardubice. Neznámý 

odesilatel podal na nádraží zásilku na adresu vídeňské rakousko-uherské banky, která 

obsahovala 1 milion korun ve zlatých mincích. Byla zabavena. * Budapešť. Hrabě 

Karolyi sdělil tisku, že Maďarsko je od 1. listopadu neutrálním státem. * Vídeň. Ministr 

zahraničí Andrassy nabídl císaři svou demisi, která byla přijata. 

5. LISTOPADU 1918, Č. 303, STRANA 1, 2, 5, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Vídeň. Císař Karel 2. listopadu složil svou funkci nejvyššího velitele branných sil a 

pověřil jí generála Ködesze. * Praha. Včera slavil český lid vzpomínku na bitvu na Bílé 

hoře. Před pamětním kostelem bylo zřízeno pět tribun pro řečníky pěti stran. Asi 100 

tisíc účastníků se v lampionových průvodech vracelo zpět do Prahy. Část průvodu, asi 

dva tisíce lidí, zamířilo na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu a chtěli z něho 

strhnout sochu Panny Marie. V několika minutách tu byly žebříky a provazy a v mžiku 

se socha rozbila o dláždění. Na soklu sloupu řečnilo postupně několik osob a posléze na 

něm zavlála rudá vlajka. * Jablonec. Zajištění výživy obyvatelstva. Chléb a mouka by 

měly stačit na čtrnáct dní. Zásobování masem bude pokryto z okresních zdrojů. * 

Inzerát. Světová věštkyně Anna Ulrichová vám jednorázově zašle věštbu vaší 

budoucnosti na celý život. Ať jí každý zájemce pošle do Lukášova č. 8 dvě koruny. 

6. LISTOPADU 1918, Č. 304, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Liberec. Na zasedání 

zemského hejtmanství byl zvolen za onemocnělého hejtmana Pachera Dr. Rudolf von 

Lodgman. V nástupní řeči slíbil jednat nestranně a v zájmu německého obyvatelstva. 

10. LISTOPADU 1918, Č. 308, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Německý 

císař Vilém II. se zřekl trůnu. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95758&x=463&y=362&test=ccc
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11. LISTOPADU 1918, Č. 309, STRANA 1, 5, 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Inzerát. Grémium exportérů politického okresu Jablonec sděluje svým členům, že se 

sejdou 12. listopadu v pěveckém sále hotelu Geling (Praha) na poradě o obchodní 

situaci v jabloneckém průmyslu. Adolf Schindler, předseda, Artur Ritter, sekretář. * 

Liberec. Zemská vláda provincie Deutschböhmen si zařídila kanceláře v 1. patře hotelu 

Zlatý lev (včetně velkého sálu). 

12. LISTOPADU 1918, Č. 310, STRANA 1, 2, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Vídeň. Císař Karel se vzdává vlády a otevírá svým národům cestu k jejich 

samostatnému vývoji. * Vídeň. Vyhlášena republika Deutsch-Österreich. V ulicích 

města je klid. * Jablonec. Výzva k obyvatelstvu, zejména k zámožným občanům. 

Poskytněte vojenským navrátilcům práci a pomozte těm, kteří si chtějí založit vlastní 

existenci. Od 13. listopadu budou pánové ze Spolku obchodníků a živnostníků v 

Jablonci poskytovat radu a pomoc v cyklistické místnosti hotelu Geling. * Národní 

listy. Profesor Masaryk obdrží od rakouské vlády se zpětnou platností svůj profesorský 

plat, což činí 50 100 K. Je to směšné, ale veřejnost se alespoň dozví, o kolik byla 

Masarykova rodina okradena. 

13. LISTOPADU 1918, Č. 311, STRANA 1, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Liberec. Dopis prezidentu Wilsonovi. Vláda provincie Deutschböhmen ostře protestuje 

proti šikaně od českých vojenských jednotek na našem území. Československo nás chce 

přimět k odřeknutí se našich práv na sebeurčení. Lodgman, Seliger, Maixner. * 

Budapešť. Císař Karel se vzdává svatoštěpánské koruny. 

14. LISTOPADU 1918, Č. 312, STRANA 1, 5, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Výzva k 

obyvatelstvu jabloneckého a tanvaldského okresu. Dnes se ustavila Národní rada, která 

chce řídit tyto okresy a starat se také o českou menšinu. Nejdůležitějším úkolem je 

opatření potravin a paliva. * Praha. Profesor Masaryk byl v nepřítomnosti národním 

shromážděním jednohlasně zvolen prezidentem. Ministrem zahraničí je Dr. Beneš. 

15. LISTOPADU 1918, Č. 313, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Budyšínské 

zprávy. List píše, že Lužičtí Srbové nechtějí být začleněni do ČSR. 

28. LISTOPADU 1918, Č. 326, STRANA 1, 5, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Liberec. Probíhá zasedání Zemského sněmu Deutschböhmen pod předsednictvím 

hejtmana Lodgmana. Mezi jednacími body jsou reforma sněmu a přeložení sídla 

provincie do Teplic. 

Lvov. Došlo k zápasu mezi židovskou milicí a polskými legionáři. Při pogromu 

zahynulo 2 000 až 3 000 obětí. Shořelo 500 až 600 domů. Zámožní židé platí za svůj 

život výkupné 100 až 5 000 K. * Rychnov. Čechoslováci, kteří již delší dobu okupují 

jeho hranice a jejichž hlídky pronikly až do obce, obklíčili hostinec U Švýcar č. 301 

Franze Müllera. Dovnitř vniklo šest mužů a vzali si doutníky, cigarety a 35 K liberecké 

měny a odnesli s sebou deset hus. Obyvatelstvo je znepokojeno. Vojáci prý patří k 36. 

regimentu. Mimo Pelíkovice táboří ještě 200 mužů ve Frýdštejně. 

30. LISTOPADU 1918, Č. 328, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Pozvánka. Dnes se 

koná v sále hostince Niklkoppe (Petřín) taneční zábava vojenských navrátilců. Hraje 

kapela pana Streita. Je postaráno o vytopení místnosti, jídlo i pití.  
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PROSINEC 2018 
 

 

 

 

 

 

 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: NAŠÍM CÍLEM JE ROZVOJ MĚSTA - Je to 

jen pár hodin, co jsem usedl do primátorského křesla, abych společně s kolegy 

Jakubem Chuchlíkem, Štěpánem Matkem a Davidem Mánkem začal řídit naše 

město. Na radnici se k nám připojil Petr Klápště v roli uvolněného radního. 

Uznávám, že přebíráme město, které je v dobré finanční kondici. Nenacházíme 

se ve složité finanční situaci a je tedy do budoucna na čem stavět. Naším 

zásadním cílem a velkou výzvou je budoucí růst města. Musíme zvládnout 

přípravu započatých důležitých projektů, jež nás v nejbližší době čekají a kde 

nás kvůli ne zcela dostatečné přípravě velmi tlačí čas. V této chvíli pracujeme 

zejména na rozsáhlých rozvojových úkolech prodloužení tramvajové trati, 

výstavbě nového centrálního dopravního terminálu a řešení sběru dešťové 

kanalizace. Čeká nás i řešení městské hromadné dopravy, kterou přebíráme ve 

velmi komplikovaném stavu. Budování pavilonu intenzivní medicíny v areálu 

nemocnice je v plném proudu. Prvně jmenované tři stavby na delší dobu 

podstatným způsobem ovlivní dopravní situaci v celém Jablonci. Rád bych ale 

zdůraznil, že se všichni opravdu máme na co těšit. Díky těmto objektům získá 

část Jablonce novou tvář a novou kvalitu pro život. Kolegové z odboru rozvoje 

města precizně připravují nejen projekty samotné, ale pečlivě řeší i úpravu 

okolních a navazujících ploch. Jedná se zejména o Anenské a Dolní náměstí, 

jejichž řešení nebylo v původních plánech zaneseno. Osobně se na výsledek 

velmi těším. Určitě to bude pro Jablonec po delší době zásadnější příjemná 

změna k lepšímu. Snesme proto, prosím, společně období dopravního 

nepohodlí a těšme se na o to krásnější Jablonec. Máme před sebou předvánoční 

období, které se většinou nese ve znamení spěchu. Zkusme se na chvíli 

zastavit. Magická atmosféra Vánoc přímo vybízí k tomu, abychom 
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otevřeli svá srdce, urovnali staré spory a projevili svoji štědrost. Pomyslete, 

prosím, na to, že i ve vaší blízkosti možná žijí lidé, kterým se nemusí dařit tak 

dobře jako vám, nebo jsou, bohužel, osamělí. O Vánocích by nikdo neměl být 

sám. Atmosféra vzájemné sounáležitosti, přátelství a lásky je nezbytná pro 

každého z nás. Myslete, prosím, na to. Rádi bychom si společně s vámi kousek 

vánoční atmosféry užili, a proto se na vás budeme těšit při rozsvícení 

vánočního stromu na náměstí před radnicí o první adventní neděli. Další z 

příležitostí, kdy se budeme moci osobně setkat, je tradiční Primátorský svařák 

ve čtvrtek 20. prosince. Srdečně vás zvu a budu rád, když se nám podaří prodat 

co nejvíce hrníčků. Dámy z kanceláře primátora pro vás chystají 150 litrů 

svařáku a výtěžek tentokrát věnujeme na podporu lidí s mentálním postižením. 

Sám jsem na motiv letošního svařákového hrníčku velmi zvědav. Přeji vám, 

abyste se sešli s těmi, které máte rádi, pomohli těm, kteří to potřebují, a ve 

zdraví, štěstí a lásce strávili příjemné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších. 

Krásné Vánoce všem! Milan Kroupa, primátor města 

NEDĚLE 2. 12. – Advent v Jablonci začal rozsvícením vánočního stromu na Mírovém 

náměstí. Desetimetrový smrk ztepilý – pokácený na městském pozemku v lokalitě ulic 

Mánesova a V Luzích, stojí před radnicí už od pondělí 26. listopadu. Letos byl poprvé 

upevněn v novém stojanu, který je zapuštěný pod zemí. Kmen je tak uložen hlouběji a 

není uchycen šrouby, jako v minulosti, ale kovovými pláty. Světýlka i 

ozdoby na stromeček jsou ještě zánovní, poprvé vytvořila vánoční atmosféru 
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vloni. I letos je kromě stromu osvětlená také radnice, sloupy veřejného osvětlení na 

náměstí i v ulici Komenského a také 

stromy v Kamenné ulici. Ústředním 

motivem vánoční výzdoby se stala 

letos sněhová vločka. Jablonecká 

radnice je slavnostně vyzdobená nejen 

zvenku, ale i uvnitř. Ve vestibulu stojí 

již tradičně velký betlém od Tomáše 

Gärtnera s figurami vyřezanými 

z lipového dřeva (foto na předcházející 

straně) a vánoční stromek, který je už 

pátým rokem zdoben ozdobami, jež 

vždy zapůjčí některý regionální 

výrobce. Letos to jsou skleněné, ručně 

foukané a malované ozdoby od firmy 

Goja. Ve výlohách informačního centra 

je opět keramický betlém od dětí a 

učitelek mateřských škol a také betlém 

základní umělecké školy (foto vlevo). 

Stejně jako v předchozích letech našly 

děti o první adventní neděli pod velkým 

stromem na náměstí tradiční proutěnou 

schránku Ježíškovy pošty.  

ČTVRTEK 6. 12. – V zasedací místnosti jablonecké radnice se uskutečnilo setkání 

představitelů Jablonce a Liberce. Návštěva probíhala v přátelské atmosféře, témata byla 

ale ryze pracovní. Obě města dlouhodobě spolupracují na různých projektech v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje území, mimo to vedení na obou stranách v současnosti řeší 

složitou situaci ve společném dopravním podniku.  „Témat je víc než dost a 

s Libercem budeme spolupracovat. Je to přirozené, vždyť je to náš nejbližší 

soused. Dohodli jsme na pravidelných setkáních a věříme, že vzájemná 

spolupráce na různých úrovních bude přínosná 

pro obě města,“ zaznělo z jablonecké radnice. * Od 

ledna 2019 se zvýší kapacita mateřských škol 

v Jablonci o 24 míst. Nová třída se otevře ve Mšeně 

jako odloučené pracoviště MŠ Josefa Hory. Bude 

věkově smíšená, a tak k dnešnímu zápisu mohli přijít 

všichni zájemci. Třída vznikla přestavbou bývalých 

jeslí v ulici Josefa Hory 33, práce za tři miliony 

korun hradilo město ze svého rozpočtu.  

NEDĚLE 9. 12. – Drama zažili obyvatelé domu 

v Rychnovské ulici o druhé adventní neděli 

odpoledne. Málem se totiž otrávili oxidem 

uhličitým. Ale od začátku. Městskou 
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policii přivolal obyvatel bytu s tím, že dvouleté dítě upadlo do bezvědomí a nedýchá. 

Na místo ihned vyrazila hlídka i záchranka. Strážnice - vystudovaná zdravotnice, začala 

holčičku ležící na podlaze koupelny okamžitě oživovat. Dítě sice začalo dýchat, ale 

bylo stále v bezvědomí. Strážnice vyběhla s holčičkou v náručí ven k přijíždějící 

záchrance. Jakmile opustily byt, holčička začala trhaně dýchat a plakat. Ukázalo se, že i 

ostatní lidé v bytě, kteří dosud stáli, postupně uléhají na zem. Alarmy na uniformách 

záchranářů signalizovaly zamoření prostoru jedovatým plynem. Okamžitě tedy byla 

zahájena evakuace všech osob z bytu a začalo se větrat v celém domě. Hasiči uzavřeli 

přívod plynu, nejvyšší koncentraci oxidu uhličitého naměřili v koupelně, kde 

zkolabovala dvouletá holčička. * Dohra: Šek na deset tisíc korun dostali strážníci 

Městské policie Jablonec Simona Muziková a Petr Stránský za úspěšný zásah v bytě, 

kde unikal oxid uhelnatý. Svým rychlým jednáním zachránili život dvouleté holčičce i 

dalším obyvatelům bytu. Jménem statutárního města jim poděkoval primátor Kroupa. 

PONDĚLÍ 10. 12. – V kapli nemocnice se uskutečnil tradiční adventní koncert. Se 

svým programem přijely navodit vánoční atmosféru operní pěvkyně Národního divadla 

v Praze Stanislava Jirků, rodačka z Jablonce, a Marie Fajtová. Předcházelo zdobení 

vánočního stromku ozdobami, které vyrobily ženy z Klubu jabloneckých seniorů.  

STŘEDA 12. 12. - Osm let jsem si vytvářel onu podivuhodnou sbírku křížků, 

soch, nápisů na fasádách, ozdob či neobvyklých skal. Maličkosti do ní přibývaly 

zprvu pomalu, později rychlostí až nečekanou. Byly jich najednou desítky. Sám 

jsem při tom sbírání maličkostí ušel dlouhou cestu za poznáním… - Tolik ukázka 

z knihy Jablonecké maličkosti. Vyšla po třech letech, kdy se čtenáři Jabloneckého 

měsíčníku mohli každý měsíc seznamovat s příběhy povětšinou nepříliš známých, ale 

zajímavých míst na území našeho města. Kniha obsahuje příběhy často doplněné o nové 

poznatky i vzpomínky pamětníků. Jabloncem čtenáře provádí publicista a novinář 

Marek Řeháček, jehož texty ilustrují kresby Petra Ferdyše Poldy a historické fotografie 

Jablonce vybrané sběratelem Petrem Kurtinem. Obálku zdobí fotografie tzv. Jablonecké 

paní od Jiřího Kovanice. Kniha vyšla ve spolupráci s Jabloneckým kulturním a 

informačním centrem a byla dnes slavnostně představena v sále ZUŠ v Podhorské ulici, 

kde ji bylo možné pořídit za zvýhodněnou cenu a nechat si ji od autorů podepsat.   

SOBOTA 15. 12. – Scénické zpracování skladby Jaroslava Krčka Český rok předvedla 

k příležitosti 100 let republiky v městském divadle Základní umělecká škola Jablonec. 

Společně se žáky všech oddělení ZUŠ se představili také studenti Pražské konzervatoře.   

PONDĚLÍ 17. 12. – Nabídka: Potěšte své blízké originálními dárky z Jablonce, přijďte 

si do Domu Scheybalových pro inspiraci a tipy na vánoční dárky! V nabídce máme 

knižní novinky s regionální tematikou, hrníčky, trička bavlněná s originálními 

autorskými kresbami Miloslava Jágra a ak. soch. Jiřího Dostála, drobné upomínkové 

předměty i kalendáře. Milovníky nápojů z hroznů jistě potěší Korálkové víno, které pro 

Jablonec exkluzivně připravili vinaři z Domu vína a jež zakoupíte pouze u nás! Když 

víno, pak určitě i skleněné zátky s městským erbem v dárkovém balení a Korálkovou 

čokoládu! Toto a mnohé další nakoupíte v Domě Scheybalových od pondělí do pátku od 

9 do 17 hodin, v sobotu od 10 až 13 hodin. * Pracovníci Jabloneckého 

kulturního a informačního centra tímto přejí vše dobré v roce 2019! 
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PONDĚLÍ 24. 12. – Na jabloneckou tradici vánočního setkání s osamělými seniory na 

Štědrý den navázal i nový primátor Milan Kroupa. Spolu s kolegou náměstkem 

Davidem Mánkem zasedli ke slavnostně prostřenému stolu ve velkém sále Spolkového 

domu se sedmatřiceti Jablonečany, kteří tráví Štědrý večer bez rodiny. Tradičně se 

podávalo klasické štědrovečerní menu, nechyběl ani štrůdl a cukroví přichystané 

chráněnou dílnou Fokus - Kavárna Floriánka. „Sváteční oběd s osamělými lidmi na 

Štědrý den je pěkná tradice, kterou jsem zdědil po svých předchůdcích. Jsem rád, že mě 

doprovodila moje žena i můj kolega David Mánek se svou manželkou,“ řekl primátor a 

doplnil, že mezi přítomnými našel několik známých tváří. „Dokonce jsem mohl po 

letech posedět se svou paní učitelkou, z toho jsem měl radost.“ Kromě seznámení a 

povídání se zástupci nového vedení města na seniory čekal i hudební program. Koledy a 

vánoční i nevánoční písničky zazněly v podání Jaroslava Žanty a jeho kolegů. Manželé 

Kroupovi ze Spolkového domu ještě se salátem a řízky zamířili do azylového domu 

Naděje, aby popřáli klidné svátky i lidem bez domova. * NA ŠTĚDRÝ DEN se hasičky 

ze Smržovky vydaly do jablonecké nemocnice na oddělení pediatrie, aby předaly dárky 

dětem, které zde musely zůstat. Spoustu dárečků 

ale také nechaly pod stromečkem pro ty, které se 

dostanou do nemocnice po celý rok. Hasičky 

navštívily i oddělení porodnice a šestinedělí, 

kam donesly dětské oblečky od jiných dárců. 

Samy pak přidaly další drobnosti pro 

novopečené maminky a jejich miminka.  

ČTVRTEK 27. 12. - K prodlužení kouzelné 

atmosféry vánočních svátků vybízelo Muzeum 

skla a bižuterie v Jablonci, které zvalo širokou 

veřejnost po celý den na tradiční tvořivé dílny. V 

duchu vánočních svátků si mohli návštěvníci 

vyrobit ozdobičku na stromek z korálků nebo 

vyzkoušet zdobení foukané skleněné ozdoby.  

PONDĚLÍ 31. 12. - Silvestrovský běh okolo tří 

nádrží jablonecké přehrady odstartoval hodinu 

před polednem na hrázi nedaleko pivovaru Volt. Na účastníky čekala trasa dlouhá pět 

kilometrů. Vítězové jako každý rok obdrželi poháry, součástí byla i tombola. 

POZVEDNĚTE SLABÉ  - charitativní sbírka, kterou znovu obnovila Nadace 

Euronisa, vynesla přes padesát tisíc korun. Dárci mohli přispět do konce 

letošního roku buď dárcovskou SMS nebo přímo na účet sbírky. Peníze ze 

sbírky poputují v české části Euroregionu Nisa různým organizacím, které 

pomáhají sociálně slabým. Pomohou například libereckému Centru Lira, jež 

pomáhá rodinám s autistickými dětmi, společnosti Reva zajišťující asistenci 

pro seniory, turnovskému spolku Slunce všem, oblastní charitě Rumburk nebo 

spolku Roska v Jablonci nad Nisou na zajištění hippoterapie pro lidi 

trpící roztroušenou sklerózou. 
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PROSINEC 1918 

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace. Christa Petrásková vybrala z 

oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec v prosinci 1918.  

2. PROSINCE 1918, Č. 330, STRANA 2, 3, 4, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Byla 

založena německá národní strana, která sdružuje německou radikální, německou 

pokrokovou stranu a německé národní sdružení ve Vídni. * Jablonec. Vláda provincie 

Deutschböhmen zřídila Volkswehr jako doplněk policie s úkolem chránit obyvatelstvo 

proti násilí, loupežím, svévoli a 

porušení zemského míru. * 

Kokonín. Česká patrola o síle tří mužů 

odebrala několika občanům chleba, 

který si koupili v kraji. Okamžitě ho 

nakrojili a začali jíst. Objevili se však 

členové Vojenské rady a chleba vrátili 

majitelům. * Členové českého 

menšinového Národního výboru 

Jablonec nad Nisou v roce 1918 

před českým Národním domem. Foto: Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou 

3. PROSINCE 1918, Č. 331, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Paříž. Cíle 

československé republiky. Dr. Beneš prohlásil, že Češi nebudou Němce pronásledovat. 

Sčítání lidu prokáže, že v republice není 3,4 milionu Němců, ale sotva 2,5 milionu. 

Budou mít vlastní školy, instituce a dokonce univerzitu. 

6. PROSINCE 1918, Č. 334, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Rusko. Bolševické 

vraždy. Potvrzují se zprávy o zavraždění velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče, 

velkokněžny Feodory, princů Michaela, Pavla a Konstantinoviče. Carevna se svými pěti 

dětmi byla také zavražděna. 

7. PROSINCE 1918, Č. 335, STRANA 1, 2, 12, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. Požár v hotelu Gablonzer Hof v Podhorské ulici vypukl včera okolo šesté 

večer a zachvátil a zničil střechu. Kolemjdoucí si všimli kouře a zavolali hasiče. 

Zazněla siréna, ale než přijely oba městské sbory, vyšlehl už ze střechy plamen. Hasiči 

pod vedením pana Julia Kiesewettra odvedli dobrou práci, v osm byl už požár uhašen. 

9. PROSINCE 1918, Č. 337, STRANA 2, 3, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Zpráva 

o schůzi v jablonecké tělocvičně 7. 12. Byla založena Německá nacionální strana 

(Deutschnationale Partei). Na závěr schůze přečetl pan Prade text telegramu prezidentu 

Wilsonovi, v němž žádají o právo na sebeurčení Němců. 

11. PROSINCE 1918, Č. 339, STRANA 1, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. Dnes ráno ve 4 hodiny zazněla siréna – hlásila vstup československých vojáků 

v síle 300 mužů a 8 důstojníků směrem z Rádla, Vrkoslavic a Černé Studnice. Česká 

patrola přivedla pana starostu K. R. Fischera, redaktora Gablonzer Tagblattu Richarda 

Böhma a policejního komisaře Karla Heineckeho do kanceláře Vojenské rady v Hotelu 

Arnold. Pánové se s protestem podrobili obsazení města. Ve městě je klid, 

vojenské hlídky chodí po městě, banky a spořitelna jsou obsazeny. Na 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95988&x=854&y=548&test=ccc
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střechách průmyslové a obchodní školy jsou umístěny kulomety. Pošta a telegraf jsou 

zavřené, nádraží je obsazeno. Starosta vyzval občany ke klidu. * Jablonec. Ode dneška 

visí na cimbuří radnice červenobílá vlajka. Doufejme, že bude zrušen kordon mezi námi 

a českým územím a budeme se moci zásobit potravinami a že Národní výbor prosadí 

dodávky chlebové mouky pro naše obyvatelstvo. Právo na sebeurčení, které vzniklo z 

krve této války, by mělo platit pro všechny národy bez výjimky. 

12. PROSINCE 1918, Č. 340, STRANA 1, 2, 4, 6, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. Městská rada bude mít 7 německých a 4 české zastupitele (termín do 20. 12.). 

Na poště zůstává vedení v původní sestavě. Služební přísahu složí po skončení mírové 

konference. Volkswehr byla odzbrojena a zrušena. Liberec zatím obsazen nebyl, ale na 

Ještědu je prý posádka 400 mužů. 

13. PROSINCE 1918, Č. 341 STRANA 1, 4, 5, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. Od dnešního poledne je v Jablonci vyhlášeno stanné právo. Velitelství sdělilo, 

že je to kvůli nočnímu vloupání do objektu bývalé Vojenské rady. Domovní dveře se 

zavírají v sedm hodin večer. Od 10 h večer se musí každý občan zastižený na ulici na 

zavolání zastavit a legitimovat se. Hostince se zavírají v 9 h večer. * Mšeno nad Nisou. 

400 textilních dělníků vstoupilo do stávky, protože ředitel jim nepřiznal náhradu 

úkolové mzdy kvůli potížím se světlem. Pracovalo se pouze osm hodin místo deseti. 

Velitel okupační jednotky a ředitel Franz se dohodli na vyplacení 20% náhrady za ušlou 

mzdu. Dělníci stávku ukončili. 

14. PROSINCE 1918, Č. 342 STRANA 1, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ -  

Vrkoslavice a Hrádek jsou obsazeny Čechy. Smržovka je obsazena od 12. 12. * 

Jablonec. Stanné právo zrušeno od 7 h večer. 

16. PROSINCE 1918, Č. 344 STRANA 1, 4, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Liberec byl 

obsazen Čechy dnes ráno. Zdá se, že vše proběhlo v klidu. 

19. PROSINCE 1918, Č. 347 STRANA 1, 2, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Vojáci z 

Železného Brodu včera obsadili obce Antonínov, Dolní Maxov, Mariánské boudy a 

Josefodol. 

22. PROSINCE 1918, Č. 350, STRANA 1, 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Praha. Příjezd 

prezidenta Masaryka. Výstřely z děl, hlahol zvonů, tak ho včera vítalo hlavní město 

mladé republiky, kam proudily davy lidu v pestrých krojích z Čech a Moravy. Špalír, 

kterým projelo 40 automobilů s českými představiteli, sahal od nádraží až k 

Hradčanům. * Jablonec. Včerejší slavný den měl být náležitě oslaven od 21. – 24. 12. i 

v německých městech vyvěšením vlajek v zemských barvách. Bohužel se u nás nenašlo 

tolik látek, dávno jsme z nich ušili prádlo. Místní Češi uspořádali večer lampionový 

průvod a před radnicí zazpívali Kde domov můj. 

23. PROSINCE 1918, Č. 351, STRANA 1, 2, 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Včera 

procházel městem průvod s hudbou, jehož se zúčastnili sokolové, svátečně oblečená 

děvčata a česká garnizona s bílo-červenou vlajkou. Vojáci měli kulomety. Když se 

objevili občané s černo-červeno-zlatými stužkami, byli předvedeni českými vojáky na 

policejní stanici. Odpoledne za ně intervenoval pan starosta a pánové Plischke a Singer. 

Bylo dohodnuto, že nošení německých trikolor už nebude perzekuováno. 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 152  

 

24. PROSINCE 1918, Č. 352, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Nebezpečí 

epidemie neštovic. Dodržujte v postižených rodinách karanténu. 

28. PROSINCE 1918, Č. 350, STRANA 1, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. 

Česká menšina má na radnici tyto zástupce: František Slavík, Alois Malík, Josef Kočí, 

Miloslav Skrha, Eduard Mlejnek st., Josef Holas, Josef Halbhuber, Josef Florián, 

František Balák, Vincenc Roubíček, Josef Louda a František Hartl. 

 

 

BYLO, NEBYLO, STO LET TOMU… 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE NA TÉMA ´BYLO, NEBYLO, STO LET TOMU…´ vyhlásila 

Městská knihovna v Jablonci v Týdnu knihoven v říjnu. Do 

uzávěrky soutěže ve středu 14. listopadu se sešlo v knihovně 

120 prací, a to nejen z Jablonce a z jeho okolí, ale napsali i 

autoři z různých koutů naší republiky. Odborná porota z došlých prací vybrala 

šestadvacet ocenění s tím, že příspěvky byly rozdělené do čtyř kategorií - první a druhý 

stupeň ZŠ, střední školy a čtvrtým rokem také kategorie dospělých. V každé kategorii se 

zvlášť hodnotila poezie, próza a úvaha. V prosinci byly v knihovně slavnostně 

vyhlášeny výsledky. Nejmladší autoři se většinou dostavili i se svými rodiči či učiteli. 

Přijeli i vítězové například z Ostravy, Hoštky či Nové Pece, kteří nelitovali vzdálenosti 

a ocenění si převzali osobně. Ceny předával náměstek primátora pro oblast humanitní 

David Mánek s Danou Černou, členkou souboru Činoherního klubu Praha, která některé 

vítězné práce přečetla. „Krásné téma a nádherná díla. Poděkování patří opravdu 

všem účastníkům, porotě a organizátorům soutěže. Byl to pro mě silný 

zážitek,“ konstatoval v závěru slavnostního předání cen náměstek David Mánek.  

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  

1. KATEGORIE: I. STUPEŇ ZŠ * Próza: 1. místo Viktorie Porkertová, Jablonec   

2. Filip Janda, Jablonec 3. Marie Krykorková, Jablonec * Úvaha: 1. Markéta 

Malátová, Jablonec 2. Daniel Daníček, Jablonec 3. Jan Kožíšek, Jablonec * 

Poezie: 1. Václav Němec, Lučany nad Nisou, 2. Anežka Korcová, Jablonec 

2.  KATEGORIE: II. STUPEŇ ZŠ * Próza: 1. místo Šimon Pavka, Nová Ves nad 

Nisou 2. Adam Syka, Jablonec 3. Jan Kolář, Ostrava a Martin Kiesewetter, Nová 

Ves * Úvaha: Prokop Čermák, Maršovice * Poezie: 1. Věra Polášková, 

Chrastava 2. Barbora Strnádková, Jablonec 3. Ondřej Mastník, Bratříkov              

3. KATEGORIE: SŠ * Próza: 1. Zuzana Osobová, Jablonec 2. Denisa Ramseidlová, 

Liberec * Úvaha: Adéla Janků, Železný Brod * Poezie: Šárka Friedrichová, 

Maršovice 2. Julie Švihlíková, Hoštka 

4.   KATEGORIE: DOSPĚLÍ * Próza: 1. Alena Nedomová, Jablonec 2. Nikola 

Žerebov, Plzeň 3. Marek Jansa, Nová Pec * Úvaha: Jaromír Saska, Jablonec * 

Poezie: Radka M. Poslušná, Nový Knín                                                        
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UKÁZKY VÍTĚZNÝCH PRACÍ Z LITERÁRNÍ SOUTĚŽE  

BYLO, NEBYLO, STO LET TOMU… 
Próza:  I. stupeň ZŠ 

Filip Janda: Bylo, nebylo…- 2. místo 

Marie Krykorková: Obecná škola – 3. místo 
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Próza:  I. stupeň ZŠ * Viktorie Porkertová – 1. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvaha: 1. stupeň ZŠ 

Markéta Malátová:  

Kdysi aneb Víte, kdo je Stejk? 

 – 1. místo  

 

1.  
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Úvaha:  I. stupeň ZŠ 

Daniel Daníček: Velký závod – 2. místo  

Jan Kožíšek: Bylo, nebylo… - 3. místo  
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Poezie:  I. stupeň ZŠ  

Václav Němec: Můj pradědeček – 1. místo  
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Poezie:  I. stupeň ZŠ  

Anežka Korcová – 2. místo  
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Próza:  II. stupeň ZŠ  

Šimon Pavka: 100 let za mnou - 1. místo  
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Próza:  II. stupeň ZŠ  

Adam Syka: Deník Anny Petráčkové - 2. místo 
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Próza:  II. stupeň ZŠ * Martin Kiesewetter - 3. místo * Úvaha:  II. stupeň ZŠ  

Prokop Čermák: Milník na sto patrovém dortu - 1. místo 
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Poezie:  II. stupeň ZŠ 

Věra Polášková: Ve světě ´šesté republiky´- 1. místo 

Barbora Strnádková: Kdyby bylo nebylo 

– 2. místo 
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Próza: kategorie SŠ 

 Zuzana Osobová: Hovory s Historií - 1. místo 
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Úvaha: kategorie SŠ 

Adéla Janků: Stoletá – 1. místo 
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Poezie: kategorie SŠ 

Šárka Friedrichová: Báseň o pravdě – 1. místo 

Julie Švihlíková: Vzpomínka na mládí – 2. Místo 
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Próza: kategorie dospělí 

Alena Nedomová: Stará stodola – 1. místo 
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Úvaha: kategorie dospělí 

Jaromír Saska: Bylo, nebylo sto let tomu – 1. místo  
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Poezie: kategorie dospělí 

Radka M. Poslušná: Starý pán – 1. místo 
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LIDÉ: ZÁKLADNÍ STATISTIKA 
POČTY OBYVATEL, VĚKOVÉ SLOŽENÍ, PŘISTĚHOVALÍ, 

ODSTĚHOVALÍ, SŇATKY, ROZVODY  

ÚVODEM: ČESKÁ REPUBLIKA - Zatímco v roce 2017 zde žilo 10 589 526 obyvatel 

(od roku 2016 přibylo 24 242 osob a počet tak byl nejvyšší od konce 2. světové války), 

letos nás bylo ještě více - přesně 10 649 800. Přistěhovalo se 58 148 lidí (2017: 45 957), 

převládali Ukrajinci, Slováci, Rusové a Vietnamci. Naopak z Česka do zahraničí se 

vystěhovalo 19 519 lidí (2017: 17 684). Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 

let. Bylo uzavřeno 54 470 sňatků - nejvíce za posledních deset let (v roce 2017: 52 567). 

Rozvodů bylo zaznamenáno 24 313 (2017: 25 755). Živě narozených dětí bylo 114 036 

(vloni 114 405), potratů 320 952 (2017: 35 012), zemřelo 112 920 lidí (2017: 111 443), 

což je nejvíce za posledních dvacet let. * LIBERECKÝ KRAJ ke konci roku 2016 

překročil hranici 440 tisíc osob (přesně 440 636) a nárůst pokračoval i v letech dalších 

(rok 2017: 441 300 * 2018: 442 356). Z toho v roce 2018 bylo 217 791 mužů (rok 2107: 

217 041 * 2016: 216 556) a 224 565 žen (2017: 224 259 * 2016: 224 080). Nejvíce 

obyvatel měl kraj od roku 1990 v roce 2010, kdy počet dosáhl 439 942. Nejvíce se sem 

lidé stěhovali v roce 2007, kdy jich přibylo 7 349. Počet obyvatel vzrostl ve třech 

okresech Libereckého kraje – v okrese Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily.  

JAK VYPADÁ STATISTIKA V SAMOTNÉM JABLONCI 

POČTY OBYVATEL – K  31. prosinci 2018 žilo v Jablonci nad Nisou 45 802 obyvatel 

(v roce 2017: 45 771 * 2016: 45 702 * 2015: 45 510 * 2014: 45 594 * 2013: 45 453 * 

2012: 45 305). Z toho bylo 21 975 mužů (v roce 2017: 21 895 * 2016: 21 863 * 2015: 

21 764 * 2014: 21 885 * 2013: 21 793 * 2012: 21 736) a žen bylo 23 827. Jak ze 

statistiky vyplývá, počet obyvatel roste, oproti loňsku nás je o 31 více. 

 Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v Jablonci: 2018/24, 2017/47, 2016/130, 

2015/61, 2014/53, 2013/52, 2012/80, 2011/77, 2010/107, 2009/106, 2008/105, 

2007/76, 2006/-12.   

 CELKOVÝ přírůstek (úbytek) obyvatel Jablonce v předcházejících letech:  

rok 2017/69, 2016/192, 2015/-84, 2014/141, 2013/148, 2012/99, 2011/175, 

2010/28, 2009/74, 2008/203, 2007/229, 2006/74, 2005/177. 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL JABLONCE NAD NISOU  

 Do čtrnácti let 7 478 (2017: 7 475, 2016: 7 352, 2015: 7 184, 2014: 7 076),  

 15 - 64 let 28 789 (2017: 29 031, 2016: 29 317, 2015: 29 644, 2014: 30 132),  

 nad 65 let 9 535 (2017: 9 265, 2016: 9 033, 2015: 8 682, 2014: 8 386).  

 Index stáří (65+ / 0-14) v roce 2018: 127,5 (2017: 123,9 * 2016: 122,9 * 2015: 

120,9 * 2014: 118,5 * 2013: 116,5 a před deseti lety 101,8).  

 Průměrný věk se oproti předcházejícím rokům postupně zvyšuje, což i v tomto 

případě dokládá statistika. Rok 2004: 39,6 * 2005: 39,9 * 2006: 40,1 * 2007: 

40,3 * 2008: 40,4 * 2009: 40,6 * 2010: 40,8 * 2011: 41,1 * 2012: 41,4 * 

2013: 41,6 * 2014: 41,7 * 2015: 41,9 * 2016: 42,0 * 2017: 42,2 * 2018: 42,4.  
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PŘISTĚHOVALÍ, ODSTĚHOVALÍ 

 Stejně jako vloni a v letech předchozích více než porodnost zvedli počet 

obyvatel v Jablonci nově přistěhovalí. V roce 2018 se k nám přistěhovalo 1 035 

lidí, zatímco v roce 2017 to bylo 1 012 (2016: 1 095, 2015: 1 056 lidí, 2014: 

1 183, 2013: 1 091, 2012: 967, 2011: 947, 2010: 971, 2009: 980, 2008: 1 096, 

2007: 1 289, 2006: 1 014, 2005: 1 036). 

 Z Jablonce se naopak odstěhovalo 1 028 osob, v roce 2017 to bylo 990 osob, 

(2016: 1 033, 2017: 1 033, 2015: 1 201, 2014: 1 095, 2013: 995, 2012: 948, 

2011: 849, 2010: 1 050, 2009: 1 012, 2008: 998, 2007: 1 136, 2006: 928, 2005: 

890). 

 Přírůstek (úbytek) obyvatel způsobený stěhováním v roce rok 2018: 7 (2017: 22, 

2016: 62, 2015: -145, 2014: 88, 2013: 96, 2012: 19, 2011: 98, 2010: -79, 2009: -

32, 2008: 98, 2007: 153, 2006: 86, 2005: 146). 

SŇATKY, ROZVODY 

 Zatímco před deseti lety bylo uzavřeno 239 sňatků a vloni 243, v roce 2018 

´ano´ zaznělo na 242 svatbách. Dále platí, že nejvíce sňatků v posledních letech 

bylo uzavřeno v roce 2007 / 276 a nejméně v roce 2010 / 176. 

 V roce 2018 bylo rozvedeno 98 manželství, což je nejnižší číslo v posledních 

letech. Rok 2017: 117 * 2016: 104 * 2015: 130 * 2014: 148 * 2013: 117 * 2012: 

119 * 2011: 133 * 2010: 148 * 2009: 143 * 2008: 160 * 2007: 165 * 2006: 153 * 

2005: 164 * 2004: 171 * 2003: 184.   

 

ZEMŘELÍ. HŘBITOVY, HROBY, POMNÍKY 
Do řádků o lidech patří i údaje o zemřelých. Podívejme se nejprve na statistiku, a pak si 

připomeňme některé významné osobnosti, které v roce 2018 odešly.  

 Rok 2018: 468 zemřelých (rok 2017: 463 * 2016: 423 * 2015: 455 * 2014: 428 * 

2013: 441 * 2012: 419 * 2011: 409 * 2010: 419 * 2009: 446 * 2008: 401 * 

2007: 446 * 2006: 447 * 2005: 398). 

HŘBITOVY, HROBY, POMNÍKY - Statutární město Jablonec vlastní tyto hřbitovy: 

hlavní a urnový Na Roli, Jablonecké Paseky, Vrkoslavice, Kokonín, Rýnovice a Proseč. 

Jejich správu, provoz a údržbu zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal.  

 Finanční prostředky z městského rozpočtu na správu, údržbu a provoz hřbitovů 

v roce 2018 dosáhly 2 127 000 Kč (rok 2013: 1 754 000 * 2014: 1 754 000 * 

2015: 1 754 000 * 2016: 1 754 000 * 2017: 1 754 000). V roce 2018 příspěvek 

navýšily opravy na hlavním hřbitově - oprava dlažby a klempířské prvky na 

objektu smuteční síně.  

 Počet hrobů v roce 2018 byl 8 279 (rok 2013: 8 199 * 2014: 8 209 * 2015: 8 209 

* 2016: 8 209 * 2017: 8 209). 

 Na jeden metr čtvereční hrobového místa přispěl Jablonec nad Nisou v roce 

2018 částkou 43,83 Kč (v roce 2017: 44,84 * 2016: 53,87 * 2015: 55,20 * 2014: 

54,73 * 2013: 60,11 Kč). 
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VÁLEČNÉ HROBY - Péči o ně upravuje zákon o válečných hrobech a pietních místech 

a zákon o pohřebnictví. Údaje o válečných 

hrobech v rámci svého správního obvodu 

shromažďují a aktualizují obce s rozšířenou 

působností, tedy i Jablonec nad Nisou.  

Odbor územního plánování a stavebního 

řádu Krajského úřadu Libereckého kraje 

spustil vloni Interaktivní mapu válečných 

hrobů a pietních míst. Patří sem i tzv. 

PYRAMIDA V KOKONÍNĚ – pomník oběti 

prusko-rakouské války, který vznikl v roce 

1874. Připomíná památku vojáka Carla 

Gustava Pählkeho z pruského 4. 

magdeburského pěšího pluku č. 67, který 

padl 26. června 1866 u Rychnova u Jablonce n. N. a jeho ostatky (viz foto) jsou zde 

uložené. V roce 1894 vrcholový jehlan 

doplnila deska se jmény občanů Kokonína 

padlých v bitvě dne 3. července 1866 u 

Hradce Králové a v bitvě u italské Custozzy 

24. června 1866. Kamenné patníky s 

kovovými řetězy pomník ohraničily až v roce 

1912. Ještě předloni byla Pyramida 

v havarijním stavu, vloni začala 

rekonstrukce, kterou vedle podpory města 

podpořila dotace z Ministerstva obrany ve výši 539 000 Kč. Bylo třeba kamenné části 

očistit, obnovit pamětní desky, na vrchol jehlanu se vrátila kamenná koule s bronzovou 

pruskou orlicí, patníky kolem obelisku opět spojily kovové řetězy, jež drží lví hlavičky. 

Zpevnit bylo třeba také podloží a svah pod památníkem, upravit cestu a zeleň.  Celkové 

náklady oprav dosáhly výše 1,2 milionu korun. Do obnovy se zapojil také Komitét pro 

udržování památek z války roku 1866. Ten roku 1888 založil Jan Nepomuk Steinský, 

přezdívaný otec válečných hrobů, kterému nebyla lhostejná památka padlých ve 

zmíněné válce. Komitét zajistil výrobu chybějící žulové koule i orlice a také výrobu 

pamětní desky v podobě z roku 1912. Text desky informuje o veteránském spolku 

v Kokoníně, z jehož iniciativy byla uskutečněna přestavba památníku v roce 1912. 

Ostatky vojáka Pählkeho byly po dobu 

rekonstrukce památníku a hrobu uloženy v 

souladu se zákonem u pohřební služby. * 

V sobotu 23. 6. 2018 několikanásobnou 

salvou vystřelenou na počest válečných 

obětí skončilo slavnostní požehnání 

Pyramidy. Výjimečný okamžik podtrhli 

svoji přítomností uniformovaní členové 

spolku Komitét (viz foto). 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93752&x=795&y=800&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94897&x=868&y=570&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93145&x=800&y=557&test=ccc
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ODEŠLI: ZDENĚK NERUDA, PAUL RAUSNITZ, RUDOLF ANDĚL 

PÁTEK 5. 10. - Ve věku 98 let zemřel plukovník ve výslužbě Zdeněk Neruda, 

válečný veterán a čestný občan města Jablonec nad Nisou. Poslední rozloučení 

se zesnulým se konalo v pátek 12. října ve 13 hodin ve smuteční síni městského 

hřbitova Na Roli. * Zdeněk Neruda se narodil 12. 7. 1920 v Brně. Pochází ze sedmi 

dětí. Jako prvorozenému mu bylo 

dopřáno vzdělání na gymnáziu. Kvůli 

zaměstnání otce se rodina často 

stěhovala, až v roce 1935 se usadila v 

Jablonci nad Nisou. Zde všechny 

Nerudovy děti posilovaly svoji lásku k 

vlasti v místních organizacích Sokola, 

v českém fotbalovém klubu Čechie 

Jablonec a na společných rodinných 

výletech. Po obsazení Sudet v roce 

1938 musela rodina Nerudových město opustit a své útočiště nalezla až na statku u 

Benešova. Mladý Zdeněk v tomto období vystřídal několik zaměstnání – práci na 

statku, v cihelně, v kamenosochařství, jako pomocný číšník, pomocník zeměměřiče, 

nakonec jako chemik v místní mlékárně. V roce 1940 Zdeněk Neruda požádal o přijetí 

do vládního vojska. Vojenskou službu nastoupil v Lipníku nad Bečvou, odkud byl 

koncem roku 1943 po ukončení externího studia na gymnáziu a na doporučení velitele 

roty převelen do Prahy do důstojnické školy. V roce 1944 byl Zdeněk Neruda s vládním 

vojskem odsunut do Itálie. Zdejší partyzáni umožnili českým vojákům přeběhnout na 

švýcarskou stranu. V srpnu téhož roku rozhodla exilová vláda o zařazení našeho vojska 

do zahraniční armády a o přesunu k britské posádce v Neapoli a odtud lodí do Anglie. 

Zde se Zdeněk Neruda přihlásil k letectvu a absolvoval výcvik navigátora. Po ukončení 

2. světové války v květnu 1945 se Zdeněk Neruda vrátil s ostatními zahraničními 

vojáky zpět do České republiky, do Jablonce nad Nisou, kam se již stačili přestěhovat i 

jeho rodiče. Zde se seznámil se svojí budoucí manželkou, se kterou se o rok později 

oženil. Po pěti letech vojenské služby byl Zdeněk Neruda na svoji žádost propuštěn do 

civilu a začal pracovat v exportním domě. Po Únoru 1948 byly podniky znárodňovány, 

nepohodlná inteligence likvidována. Bývalí zahraniční vojáci byli označeni za zrádce, 

přišly dny vyhazovů, zatýkání, strachu o existenci. Zdeněk Neruda získal zaměstnání ve 

znárodněném podniku Skleněná bižuterie. Po sedmi letech byl pro politickou 

nespolehlivost přeřazen z administrativy do výroby. Byl sledován a pravidelně 

předvoláván k výslechům STB pro údajné styky s C.I.C. Částečné uvolnění atmosféry 

nastalo v roce 1968, kdy s generálem mjr. Karlem Mrázkem založili v Jablonci Svaz 

zahraničních vojáků. Nová atmosféra dlouho nevydržela a dalších čtyřicet let celá 

společnost žila pod nadvládou komunistické strany. Teprve po Listopadu 1989 nastal 

zlom. Zdeněk Neruda spolu s Karlem Mrázkem a dalšími deseti odbojáři stáli u zrodu 

Občanského fóra v Jablonci. Podařilo se jim odstranit dosavadní vedení 

Československého svazu protifašistických bojovníků a sami se ujali vedení. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=74495&x=640&y=426&test=ccc
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Od roku 1990 vykonával Zdeněk Neruda po dobu 20 let funkci tajemníka Českého 

svazu bojovníků za svobodu v Jablonci. Za jeho působení byl ČSBS hodnotným 

partnerem města Jablonec nad Nisou, zapojoval se do všech vzpomínkových akcí 

pořádaných městem. Zdeněk Neruda ve svých výstupech vždy připomínal 

Masarykovské tradice a lásku k vlasti tak, jak ho učili rodiče. Svými zkušenostmi a 

znalostmi mnohokrát přispěl k uvádění skutečností na pravou míru. Jeho prvním 

porevolučním počinem bylo přejmenování ulice Protifašistických bojovníků na ulici 

Generála Mrázka. Zasadil se o vytvoření pomníku Bojovníkům za svobodu vlasti a 

obětem bezpráví v parku pod hotelem Rehavital. Tento památník měl být původně 

věnován pouze zahraničním vojákům, ale na přání Konfederace politických vězňů se 

nápis upravil tak, aby zahrnul obě skupiny obětí. Po lidské stránce byl Zdeněk Neruda 

vždy člověk čestný, hrdý, pracovitý a spravedlivý, který se nebál své názory sdělovat. 

 

ČESTNÍ OBČANÉ JABLONCE NAD NISOU 

 Karel Mrázek, generálmajor v. v.  *1910, †1998, čestný občan od 3. 2. 1992 

 Čestmír Šikola, plukovník v. v. *1919, †2008, čestný občan od 25. 2. 1992 

 Oldřich Skácel, plukovník v. v. *1908, †2002, čestný občan od 22. 12. 1995 

 Barbora Špotáková *1980, čestný občan od 1. 1. 2013  

 Zdeněk Neruda, plukovník v. v.  *1920, † 5. 10. 2018 * Primátor Petr Beitl 

navrhl udělit Zdeňkovi 

Nerudovi titul Čestný občan 

města Jablonec nad Nisou za 

jeho celoživotní postoje a 

názory, které jsou vzorem 

pro mladší generace. Čestné 

občanství mu bylo předáno 

na slavnostním Novoročním 

koncertu v Městském divadle 

v Jablonci dne 1. ledna 2015. 

 Zastupitelé města letos v září schválili udělení titulu Čestný občan města 

Jablonec nad Nisou Paulu Rausnitzovi. V pondělí 12. listopadu si měl pan 

Rausnitz z rukou primátora ocenění převzít, ale bohužel se toho již nedožil. 

Zemřel ve věku 90 let. * Neplatila tedy ani výzva zveřejněná v Jabloneckém 

měsíčníku: Jablonecký rodák Paul Rausnitz, narozený v roce 1928 v Jablonci, by 

rád pozval své případné spolužáky z obecné školy nebo jiné pamětníky rodiny 

Rausnitzovy na společné setkání. Se všemi by se rád střetl při příležitosti předání 

čestného občanství města Jablonce, které se uskuteční 12. listopadu v Jablonci.  

PAUL RAUSNITZ (9. 3. 1928 – 11. 11. 2018) - Jablonecký rodák židovského původu 

Paul Rausnitz musel spolu s rodiči a dvěma bratry opustit domov v roce 1938. Od této 

chvíle rodina několikrát utíkala ve snaze zachránit se před postupujícími 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86213&x=800&y=591&test=ccc
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Němci a jejich vlivem. Druhá světová válka rodinu zahnala až do Turkmenistánu, kde 

žili v otřesných podmínkách. V lednu 1942 se celá rodina dobrovolně přihlásila do 

služeb 1. armádního sboru vedeného Ludvíkem Svobodou. To jim umožnilo opustit 

Turkmenistán, odjet do Buzuluku a postupně se spolu s postupující frontou přibližovat k 

československým hranicím. Konec 2. světové války všechny zastihl ve slovenském 

Martinu. Rausnitzovi se vrátili do Jablonce již 13. 5. 1945. Otec si opět otevřel 

lékařskou praxi a matka založila spolu se svými syny dobře se rozvíjející exportní firmu 

zaměřenou na obchod s bižuterií a bižuterními komponenty. Vývoj událostí po volbách 

v roce 1946 rodinu Rausnitzových utvrdil v tom, že v Československu se svobodně žít 

nebude, a po získání amerických víz okamžitě odjeli do USA. Zde Paul Rausnitz spolu 

se svými bratry založil obchodní firmu WEPRA (Walter, Egon a Paul Rausnitzovi), 

která využívala kontaktů na výrobce jablonecké bižuterie i bižuterních komponentů. Po 

únoru 1948 byly obchodní styky s Československem zpřetrhány a matčina jablonecká 

firma znárodněna. Rausnitzovi po době hledání navázali obchodní kontakt s firmou 

Swarovski a tato spolupráce trvala 60 let. Po sametové revoluci se firma WEPRA 

vrátila k obchodování s jabloneckými broušenými kamínky, které začala nakupovat od 

firmy Preciosa. V krátké době se stala jejím největším odběratelem. Po roce 1990 Paul 

Rausnitz zjišťoval možnosti navázání obchodních kontaktů v postkomunistických 

zemích. Při svém hledání objevil upadající firmu Meopta Přerov. Firmu koupil, uhradil 

její dluhy, investoval a postupně z Meopty vybudoval jednu z nejmodernějších firem v 

celé Evropě zabývajících se optikou. 

Po jeho smrti vydala firma tiskové 

prohlášení: Vážení spolupracovníci, 

kolegyně a kolegové, vážení 

přátelé a všichni, kteří se cítíte být 

úzce spjati s Meoptou. S 

nesmírným zármutkem v srdci 

vám musíme oznámit bolestnou 

zprávu. Dne 11. listopadu 2018 

vydechl ve spánku naposledy pan 

Paul Rausnitz. Válečný veterán, 

nositel státního vyznamenání Medaile za zásluhy I. stupně, laureát Ceny 

Arnošta Lustiga, nositel ceny Gratias Agit a řady dalších ocenění. Majitel 

Meopty, vizionář, který firmu podpořil ve chvílích nejtěžších, který do ní vložil 

svůj kapitál, oddlužil ji a přinesl své obchodní kontakty, člověk, který si Meoptu 

zamiloval, a který považoval její zaměstnance za své děti. V letošním roce nám 

bylo společně s ním dopřáno oslavit jeho kulaté životní jubileum, devadesátiny. 

Stal se čestným občanem města Přerova. Užíval si každičký pobyt ve firmě a do 

posledních chvil svého života intenzivně pracoval a připravoval plány do 

budoucna. Pokračujme všichni v naplňování jeho vizí o rozvoji Meopty, přál by 

si to. Čest jeho památce. - Gerald Rausnitz, synovec, spolumajitel a 

Vítězslav Moťka, generální ředitel. 
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RUDOLF ANDĚL, ČESTNÝ OBČAN MĚSTA LIBEREC - Člen kulturní komise 

jabloneckého magistrátu Vladimír Kozák se podělil o následující smutnou zprávu: Dne 

2. ledna 2018 zemřel ve věku 93 let vážený pan doc. Rudolf Anděl, CSc., 

významný český historik a pedagog z našeho kraje. Měl jsem tu velkou čest se s 

ním osobně seznámit. Poznal jsem v jeho osobě velice skromného, milého a  

dobrosrdečného člověka, kterého jsem si velice vážil a na kterého budu vždy 

rád s úctou velmi vzpomínat. Čest jeho památce a krásné duši. * Rudolf 

Anděl (29. dubna 1924, Šumburk nad Desnou – 2. ledna 2018, Liberec) byl český 

historik a pedagog. Patřil k osobnostem, které významným způsobem ovlivnily vývoj 

a formování školství a vzdělanosti i historického povědomí. Do roku 1972 působil na 

katedře dějepisu PF v Ústí nad Labem. Poté vyučoval na pedagogické fakultě Technické 

univerzity v Liberci, byl její proděkan a zakladatel katedry historie. V letech 1972–

1990 působil také na Střední ekonomické škole v Liberci. Jeho přínos ocenilo statutární 

město Liberec v roce 2004 udělením Čestné medaile města, následující rok byl docent 

Anděl kandidátem na Osobnost Liberecka v čtenářské anketě Libereckého deníku. 

Technická univerzita v Liberci vydala u příležitosti jeho osmdesátých narozenin na jeho 

počest sborník. V roce 2009 jeho práci ocenil i hejtman, když mu předal Zlatý dukát a 

Cenu pocty. V roce 2011 byl oceněn i na mezinárodní půdě, když převzal cenu 

Euroregionu Nisa za přínos v oblasti historie. V roce 2014 získal Čestné občanství 

města Liberce a v tomtéž roce mu rektor Zdeněk Kůs udělil u příležitosti jeho 

devadesátých narozenin Zlatou pamětní medaili Technické univerzity v Liberci. 

 

 

 

 

PRVNÍ MIMINKO I TA DALŠÍ 
Do statistiky o lidech patří i údaj o těch, kteří se nenarodili, a potom již veselejší řádky 

nejen o prvních miminkách, která přišla na svět na Nový rok.  

 Rok 2018 - 223 potratů (rok 2017: 207, 2016: 227, 2015: 260, 2014: 249, více 

v letech 2009: 287, 2008: 273, 2005: 282, 2004: 283). 

 Rok 2018 - 492 živě narozených (rok 2017: 510, 2016: 553, 2015: 516, 2014: 

481, 2013: 493, 2012: 499, 2011: 486, 2010: 526, 2009: 552, 2008: 506, 2007: 

522, 2006: 435, 2005: 429, 2004: 481).   

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2018 se narodilo v jablonecké porodnici 1. ledna v 6:58 

hodin. Jmenuje se Šimon Klápště, chlapeček vážil 3,70 kg a měřil 49 cm. Rodiče Pavla 

Tomešová a Michal Klápště jsou oba z Jablonce nad Nisou a je to jejich druhé dítě. Na 

nového brášku se doma těšil téměř tříletý Boris. * První miminko roku 2018 

narozené v Jablonci přivítali v úterý 2. ledna primátor Petr Beitl, zástupci 

Sboru pro občanské záležitosti a ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. 

Primátor předal malému Šimonovi tradičně zlatý dukát. 
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ROKY PŘEDCHÁZEJÍCÍ:  

 1. 1. 2017 v 16:31 hodin se narodil kluk Oliver (4,01 kg / 50 cm). 

 1. 1. 2016 v 1:17 hodin se narodila holčička Dominika (3,05 kg / 46 cm). 

 1. 1. 2015 v  15:18 hodin se narodil chlapeček Aleš (3,75 kg / 54 cm). 

 1. 1. 2014 ve 2:54 hodin - holčička Štěpánka (3,45 kg / 50 cm).  

V JABLONECKÉ PORODNICI přišlo na svět v roce 2018 celkem 1 493 dětí (v roce 

2017: 1 464, 2016 rekordních 1 580, 2015: 1 363), z toho chlapců bylo 787 (2017: 771, 

2016: 808, 2015: 717) a dívek 706 (2017: 693, 2016: 772, 2015: 646), dvojčat 13 (2017: 

8, 2016: 12, 2015: 8). Nejtěžším dítětem byla holčička s váhou 5,16 kg, která se 

narodila v srpnu (v roce 2017: 5,16 kg * 2016: 4,79 kg *, 2015: 4,90 kg). Na Silvestra 

se narodily 3 děti, a to 2 holky a jeden kluk. Poslední miminko roku 2018 přišlo na svět 

31. prosince v 19:17 hodin. Jak zní z jablonecké porodnice, častými jmény jsou Eli, 

Ema, Matýsek, ale vrací se i Josef, František či Antonín. Zda je tomu tak, lze zjistit 

srovnáním se jmény v níže zveřejněné rubrice o vítání občánků. 

JAK UKAZUJE GRAF, dost dlouho držel rekord v počtu miminek narozených 

v Jablonci rok 2012, kdy se narodilo 1 453 kluků a holčiček. Rok 2016 ho překonal o 

127 narozených dětí. Číslo 1 580 nepřekonaly pak ani rok následující ani ten letošní, 

byť letos se narodilo oproti roku 2017 o 29 dětí více. Připomeňme, že boom v počtu 

novorozeňat pozvolna začal v roce 2006 s 963 dětmi a již v roce následujícím se 

přehoupnul přes tisícovku, a to na 1 174 novorozenců. Od té doby počet narozených 

dětí neklesl. Doplňuji, že v naší porodnici se nerodí pouze děti z Jablonce a z jeho okolí, 

ale i z měst a obcí jiných regionů. Čehož důkazem bylo i první loňské miminko 

narozené sice v Jablonci, ale rodiče mělo z Hodkovic. Letos zavládla u nás oprávněná 

radost z toho, že prvním narozeným miminkem byl malý Jablonečan. 

V LIBERECKÉM KRAJI počet porodů neklesá. Naopak v některých porodnicích se 

rodilo více než v předchozím roce. Všechny čtyři porodnice v kraji měly za poslední 

dva roky podobný počet porodů, dvě z nich dokonce předchozí rok překonaly. 

Nejvýznamnější nárůst zaznamenala porodnice v České Lípě, kde se počet porodů zvedl 

o 170 a v Krajské nemocnici Liberec, kde zvládli 1 618 porodů, což bylo 

nejvíce porodů za posledních osm let. 
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti 

tradičně v obřadní síni jablonecké radnice, a to v roce 2018 za účasti 363 miminek 

s jejich rodiči (rok 2017: 412 * 2016: 391 * 2015: 289 * 2014: 306). Nutno uvést, že na 

požádání se mohly zúčastnit i děti narozené jinde, jejichž rodiče žijí trvale v našem 

městě. Jablonecký měsíčník zveřejnil seznamy dětí, jež se vítání zúčastnily:   

 SOBOTA 6. 1. 2018 - Šimon Bošiak, Ema Rigóová, Hynek Drápalík, Zuzana 

Koloníková, Štěpán Brodský, Ella Lešáková, Nikola Stejčková, Viktor 

Velhartický, Julie Stránská, Rozálie Mia Hrdá, Kevin Valuš, Ela Ouředníčková, 

Stella Hricková, Klára Bartoňková, Pavel Heřman, Eliška Slaničková, Beáta 

Nekvindová, Laura Hajská, Valerie Bruderová, Šimon Kreszán. 

 SOBOTA 17. 2. 2018 - Erik Musil, Dominik Janků, Štěpán Landa, Eliška 

Hloupá, Mia Šilhánová, Amálie Mikyšková, Tadeáš Provazník, Dominik Michal 

Erös, Elizabeth Zvára, Adam Štrobl, Ema Ranglová, Pavel Vítek, Jaroslav 

Dejneka, Tereza Vaculíková, Tamara Koutová, Zdeňka Oberdörferová, Denisa 

Hanková, Ella Málová, Jakub Blažej, Jáchym Černý, Vilém Gebovský, Matyáš 

Matušek, Patrik Seifert, Oskar Benda, Ema Červená, Denis Ducháček. 

 SOBOTA 10. 3. 2018 - Zoé Nordey, Tomáš a Josef Försterovi, Pavla 

Pravcová, Jan Adámek, Tobiáš a Matyáš Šebelíkovi, Nina Seifertová, Tadeáš 

Petr Stach, Hugo Petráš, Thea Trnková, Michaela Anna Skřebská, Nikolas 

Quici, Sára Nejedlá, Adam Petráček, Šimon Klápště, Eliška Danielová, Matouš 

Sáblík, Maxim Valenta, Zarina Turjanycja, Dorota Šrámková, Tadeáš Bartoš, 

Matthew Varous, Sofie Duňková, Zuzana Hozdová, Ruby Novotná, Filip 

Dolenský. 

 SOBOTA 21. 4. 2018 - Vítek Kurilla, Matyáš Pěnička, Filip Hřebíček, Oliver 

Krásný, Samuel Hofhanzl, Matyáš Horčička, Rozálie Jašková, Timon Marx, Mia 

Dandásová, Tomáš Höck, Václav Kohout, Vojtěch Křístek, Filip Szabo, Lukáš 

Novák, Agáta Foltánová, Eliška Hornová, Vojtěch Jartymyk, Agnes Hamplová, 

Tereza Holubová, Sofie Mařasová, Tobiáš Sádecký, Jiří Mikeš, Adriana 

Bouchalová, Olívie Seifertová, Dorothea Dutková, Viktória Kulhánková, Anna 

Jedličková, Dominika Černá, Denis Jiří Malec. 

 SOBOTA 19. 5. 2018 - Ondřej Pour, Antonín Glos, Šárka Havlíková, Jakub 

Spurný, Eliška Gajdácsová, Jiří Štajner, Vincent Paulus, František a Pavel 

Häcklovi, Anna Karaqi, Eliška Nájemníková, Viktorie Trousilová, Bohumil 

Hlavatý, Jiří Koťátko, Vojtěch Černý, Filip Materna, Barbora Střeláková, 

Gabriela Plechatová, Adéla Tůmová, Jakub Frýda, Štěpánka Havlanová, 

Viktorie Růtová, Jiří Sameš, Sebastian Andrušek, Štěpán Jaško, Ema Bornová, 

Antonín Beránek, Matyáš Kohoutek, Patrik František Brač, Maxmilián Koťátko, 

Eliška Laláková. 

 SOBOTA 9. 6. 2018 - Anežka Ježková, Vojtěch Kandus, Matěj Blafka, Zuzana 

Kaššovicová, Richard Eliáš, Ellen De Sousa, Tereza Pumrlová, Ella Karnetová, 

Sofie Tlamichová, Tereza Doležálková, Nela Bendová, Jindřich Mašek, 

Alexis Pluhovská, Emma Vavrušková, Jakub a Matěj Kurkovi, Sebastian 
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Tejkl, Mia Fliťarová, Amálie Vávrová, Marek Heller, Aneta Zákoutská, Emily 

Drvotová, Viktorie Chrpová, Jakub Harcuba, Evelína Fialová, Matyáš Zajíček, 

František Tomka. 

 SOBOTA 1. 9. 2018 - Lucas Pavlidis, David Štembera, Karolína Hotová, 

Markos Bekakis, Karolína Stejskalová, Adam Hájek, Julie Sacherová, Darja 

Šetinová, Tereza Schlindenbuchová, Tobiáš Štefanisko, Sofia Hudáková, Matěj 

Vaculík, Luboš Vlk, Martina Kozáková, Evelína Pouzarová, Eliška Šábrtová, 

Tereza Seligerová, Adéla Fafláková, Nela Mráková, Antonie Dostálová, Vojtěch 

Hroch, Tereza a Karolína Jandovy, Ella Kocourková, Gabriela Srbová, Jaroslav 

Novák, Jiří Volf, Viktorie Staňková, Karolína Lazáková, Martin Bureš, Matteo 

Pechanec, Matěj Hruška, Beáta Müllerová, Štěpán Klimeček, Kristýna 

Lukešová, Zoe Klubrtová, Sylvie Berounská. 

 SOBOTA 13. 10. 2018 - Josef a Miroslav Štrynclovi, Max Pekár, Veronika 

Havlíková, Jakub Janda, David Suchánek, Viktoria Michalevič, Maxmilián 

Šusta, Vojta Hýř, Matyáš Hořejší, Vincent Jeník, Viktorie Izabela Cilichová, 

Karolína Tůmová, Světlana Rondošová, Agáta Zdobinská, Emma Marková, 

Tadeáš Hájek, Kristián Špánek, Michaela Žídková, Zdeněk Kašpar, Terezie 

Križanová, Magdalena Voslařová, Sofie Dvořáková, Emily Erlebachová. 

 SOBOTA 3. 11. 2018 - Daniel Nykrín, Vojtěch Komárek, Berenika Jourová, 

Pavel Paldus, Marie Lanková, Šimon Vacek, Ella Tomešová, Adam Kneř, Elli 

Kleinová, Natálie Vanesa Nohejlová, Jakub Sudík, Jiří Boček, Aneta 

Klimentová, Vít Švanda, Jeroným Feigl, Thea Nina Razýmová, Ivan Viták, Nela 

Springerová, Viktoria Leheza, Vincent Jelínek, Sára Dejmková, Amy Nina 

Frýda, Matteo Pleštil, Patrik Černý, David Doležal, Matyáš Zich, Adéla 

Kovačková, Jan Sobotka, Roman Fuchs, Theodor Gargel, Anna Baráková, 

Gabriela Zelníčková.  

 SOBOTA 17. 11. 2018 - Rozálie Marnotová, Mikeš Horáček, Ella Oškrdová, 

Anežka Fišerová, Kristýna Tomášková, Tereza Soudilová, Eliška Kysilková, 

Lukáš Hemiš, Tobiáš Kratochvíl, Filip Cisíř, Michaela Bártová, Penelope Nágl, 

Johanka Buchberger, Oliver Zajíček, Vanesa Jašurková, Ema Dytrychová, 

Štěpán Sacher, Jakub Kosatík, David Žalek, Ema Knížová, Damián Lipský, 

Nikol Stará, Jessika Pohlová, Vojtěch Hartig, Viktoria Vedralová, Gabriela 

Sajdlová, Michal Dubravčák, Tobiáš Niepel, Vojtěch Křivůnek, Dominik Žák.  

 SOBOTA 1. 12. 2018 - Anna Mercedes Hegnerová, Marie Zvěřinová, Daniel 

Půta, Gabriela Zemanová, Kryštof Ledl, Barbora Čížková, Jaroslav Hoffmann, 

Jana Kůtová, Valerie Benešová, Karolína Frýdková, Filip Jiří Nosek, Barbora 

Žaloudková, Matouš Kotek, Kristián Jíra, Martin Pour, Oliver Zeman, Matyas 

Dimitris Dufek, Tobiáš Zdeněk, Zdeněk Lank, Anděla Eva Pavlová, Tomáš 

Sedlmajer, Agáta Dušková, Alex Kavjázo, Eliška Nedomlelová, Laura 

Křelinová, Miroslav Řebíček, Tomáš Fabián, Karel Sehnoutka, Tadeáš Martin 

Šulc. 
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:  JUBILANTI A OBŘADY 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) řídí z magistrátu tajemnice. Té v roce 2018 

bezplatně pomáhalo 32 dobrovolnic (v roce 2017: 35, 2016: 37, 2015: 36), kterých – jak 

je vidno ze statistiky, ubývá. Proto byla letos zveřejněna následující výzva: Sbor pro 

občanské záležitosti hledá naléhavě nové členky do obvodů Kokonín a Mšeno 

(ulice Mšenská, J. Hory a S. K. Neumanna). Jedná se o dobrovolnou neplacenou 

práci, vhodnou pro zdatnější důchodce, kteří rádi komunikují s lidmi. 

TAJEMNICE SPOZ se starala i v roce 2018 

 o vyvěšování aktuálních informací ve dvanácti vývěsních skříňkách v 

jednotlivých částech města a zveřejňování fotografií z vítání dětí i z akcí 

magistrátu na nástěnkách umístěných v prostorách budovy radnice; 

 spoluorganizovala již tradiční Štědrovečerní odpoledne pro starší osamělé 

občany, které se konalo ve Spolkovém domě za účasti 30 seniorů; 

 podílela se na organizaci slavnostních přijetí nejen zahraničních hostů v obřadní 

síni radnice; vedla kroniku těchto přijetí, ve které jsou kromě zápisu návštěvy a 

jejího podpisu také fotografie ze všech akcí; 

 zajišťovala návštěvu primátora v porodnici u prvního miminka roku; 

 podílela se na zajišťování vzpomínkového setkání za zesnulé; 

 v neposlední řadě pak zorganizovala výlet pro členy SPOZ, který byl 

poděkováním za jejich bezplatnou a obětavou práci. 

MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ -  Absolventi devíti maturitních tříd ze čtyř středních škol 

obdrželi v obřadní síni radnice maturitní vysvědčení a studenti dvou tříd pak diplom o 

ukončení pomaturitního studia na vyšší odborné škole mezinárodního obchodu.  

SVATBY: ZLATÁ /50 SPOLEČNĚ PROŽITÝCH LET, SMARAGDOVÁ / 55, 

DIAMANTOVÁ / 60, KAMENNÁ / 65, PLATINOVÁ / 70 - V roce 2018 některou z nich 

- mimo platinové (naposledy v roce 2016), slavilo v Jablonci 11 manželských párů (v 

roce 2017: 14 * 2016: 6 * 2015: 12). Jablonecký měsíčník zveřejnil gratulace od 

některých rodin: Padesát let společného žití oslavili 10. února manželé Vlastimil 

a Libuše Bakešovi z Jablonce nad Nisou. Rodina a přátelé jim do dalších 

společných let přejí mnoho lásky, zdraví a spokojenosti. * V sobotu 1. září 

oslaví na jablonecké radnici zlatou svatbu manželé Sonja a Ladislav Vítovi. 

Všechno nejlepší, mnoho lásky, zdraví a spoustu dalších společných dní přeje 

rodina. * V sobotu 10. listopadu oslavili na radnici zlatou svatbu manželé Jana 

a Josef Tobiškovi. Děti s rodinami přejí mnoho zdraví, radosti a lásky. 

JUBILANTI - Vedle akce ´Vítání občánků´ je jednou z hlavních náplní Sboru pro 

občanské záležitosti evidence a následně návštěva starších spoluobčanů žijících v 

Jablonci, kteří slaví nějaké významné jubileum. V roce 2018 obdrželo domů do 

poštovní schránky 636 osob gratulaci k 70. narozeninám (v roce 2017: 611, 2016: 583, 

2015: 526, 2014: 510). Dárek s gratulací pak dostalo 1 283 jubilantů slavících 

půlkulatiny a kulatiny od pětasedmdesátky výše (v roce 2017: 1 187, 2016: 

1 124, 2015: 1 055, 2014: 1 060). * Někteří jubilanti se dočkali od rodiny či 
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přátel gratulace v Jabloneckém měsíčníku: V červnu oslaví svá životní jubilea 

Ludvík Jurníček (5. 6. 1925) a Miroslava Jurníčková (28. 6. 1928). Vše nejlepší, 

mnoho zdraví a radosti přejí děti a vnoučata. * V červenci oslavil významné 

životní jubileum dlouholetý funkcionář TJ Bižuterie, basketbalového oddílu a 

novinář Ladislav Janata. Mnoho zdraví a pohody mu do dalších let přeje rodina 

a kolegové. * V sobotu 1. prosince oslaví své jubilejní 75. narozeniny Karel 

Labus. Manželka, děti, vnoučata a pravnučka mu přejí mnoho lásky, radosti, 

štěstí a mnoho dalších let prožitých ve zdraví v kruhu rodinném.  

DÁRCI KRVE – Zatímco předání 

vysvědčení spoluorganizoval SPOZ se 

školami, slavnostní udílení stříbrných a 

zlatých medailí Dr. Janskeho a zlatých 

křížů dobrovolným dárcům krve 

uskutečnil se spolkem Českého 

červeného kříže Jablonec.   

 PONDĚLÍ 26. 3. 2018 - 

STŘÍBRNOU MEDAILI Dr. 

Janskeho za 20 bezplatných 

odběrů převzali: Ingrid Fišerová, Martin Chmelař, Andrea Klimečková, Karel 

Očenáš, Ondřej Poslt, Valentyna Scheibe, Lenka Slabá, Eva Šulcová, Josef 

Trdla, Miroslava Valešová, Martin Verner, Pavel Vetlý. * ZLATÁ MEDAILE za 

40 bezplatných odběrů: Martin Hujer, Petr Koral a Petr Růžička. 

 STŘEDA 13. 6. 2018 - ZLATÝ KŘÍŽ 3. třídy za 80 bezplatných odběrů 

převzali: Zdeněk Bezděka, Jiří Černý, František Jaceňko, Vladimír Jirků, Bc. 

Lenka Klimentová, Jaroslav Kochánek, Kateřina Košťáková, Aleš Kušnierik, 

Jiří Lubas, Jaroslav Mikulík, Ing. Aleš Pleskot a František Šúlek. 

 PONDĚLÍ 12. 11. 2018 - Dobrovolní dárci krve z Jablonce a okolí si v 

obřadní síni jablonecké radnice převzali stříbrné a zlaté medaile Dr. 

Janského za 20 a 40 bezplatných odběrů a zlaté kříže za 120 a 160 

odběrů. Dárce krve ocenil primátor Petr Beitl spolu s Petrem Bartoňem, 

ředitelem územního odboru HZS LK v Jablonci a ředitelkou 

jabloneckého spolku Českého červeného kříže Kateřinou Havlovou. * 

STŘÍBRNÁ MEDAILE za dvacet bezplatných odběrů: Jiřina Geierová, Miloš 

Patrman, Dana Petrovičová, Petr Sedláček, Irena Hradecká, Aleš Kosina, Miloš 

Bejdl, Barbora Vernerová, Petr Břicháček, Michal Kucharik. * ZLATÁ 

MEDAILE za 40 bezplatných odběrů: Pavel Juraška, Radek Kiesewetter, Libor 

Daníček, Naděžda Pacáková, Roman Riedl, Martin Doleček, Jaroslav Melich, 

Zbyněk Mikásko, Roman Tlučhoř. * ZLATÝ KŘÍŽ 2. TŘÍDY za 120 

bezplatných odběrů převzal Jaroslav Prokop a ZLATÝ KŘÍŽ 1. TŘÍDY za 160 

bezplatných odběrů Martin Viták. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95876&x=855&y=570&test=ccc


   KRONIKA roku 2018                                                                                 182  

 

PRO MERITIS A JINÁ VYZNAMENÁNÍ 
CENY MĚSTA PRO MERITIS – rekapitulace uplynulých let:  

1. 1. 2012 za rok 2011: zastupitel Václav Vostřák - Za zásluhy o rozvoj města.  

1. 1. 2013 – za rok 2012: manželé Jana a Josef Václav Scheybalovi in memoriam - Za 

celoživotní všestranné dílo směřující k uchování 

kulturního dědictví.  

1. 1. 2014 za rok 2013:  

o Ing. arch. Karel Pelant - Za celoživotní práci pro 

město v oblasti architektury a urbanismu.  

o Siegfried Weiss - Za přínos v oblasti umění, 

především fotografie. 

o Akademický sochař Jiří Dostál - Za dlouhodobý 

přínos městu v oblasti umělecké i průmyslové tvorby, 

designu, medailérství a pedagogiky. 

1. 1. 2015 za rok 2014: Václav Poláček, in memoriam - Za rozvoj sportu v Jablonci. 

1. 1. 2016 za rok 2015:  

o Jaroslav Hlubůček - Za celoživotní úsilí a rozvoj bižuterního průmyslu. 

o Otokar Simm - Za významný přínos v oblasti propagace města a Jizerských hor, 

za prohlubování povědomí o historii a za publikační činnost.  

1. 1. 2017 za rok 2016:  

o Jan Vízek - Za úspěšné uvedení první české mincovny mezi evropské a světové 

mincovny, která svojí existencí obohatila spektrum místního průmyslu a přidala 

Jablonci přízvisko ´mincovní město´.   

o Jan Strnad - Za zpřístupňování lokálního a regionálního historického a 

kulturního bohatství, včetně publikační a výstavní činnosti.  

1. 1. 2018 za rok 2017:  

o MUDr. Ivo Jörg, bývalý primář interny Nemocnice Jablonec – Za významný 

podíl na rozvoji nemocnice, stál u zrodu myšlenky její nové výstavby. 

o MUDr. Pavel Šochman, 27 let působil ve funkci primáře pediatrického oddělení 

jablonecké nemocnice - Za významný přínos v oblasti dětské pediatrie. 

ROK 2018 - Na základě doporučení odborné komise na svém zasedání v září 

zastupitelé schválili medaili města Pro Meritis pro Dobroslavu Kricklovou. Na cenu ji 

nominovala obecně prospěšná společnost Dobrá rodina za dlouhodobé poskytování 

náhradní rodinné péče.  

PRO MERITIS 2017  

MUDR. IVO JÖRG -  ZA VÝZNAMNÝ PODÍL NA ROZVOJI JABLONECKÉ 

NEMOCNICE * Ivo Jörg se narodil 16. června 1952. Vystudoval Fakultu Všeobecného 

lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1976 promoval a do OÚNZ Jablonec nad 

Nisou nastoupil jako sekundární lékař na interní oddělení. V průběhu let 1980 až 1988 

složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a I. stupně ze všeobecného lékařství. 

V tomto období působil také jako obvodní a závodní lékař, internista na 

interním odd. v Tanvaldu, jako ředitel LDN a ředitel OÚNZ. Významně se 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=75159&x=708&y=800
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podílel na rozvoji jablonecké nemocnice. Stál u samého zrodu myšlenky výstavby nové 

moderní nemocnice, která se v roce 1994 slavnostně otevírala. Od roku 1992 do roku 

2016 zde byl primářem interního oddělení. Vlastní funkční licence v echokardiografii a 

abdominální ultrasonografii.  Za svého působení ve funkci primáře interní oddělení 

stabilizoval personálně, poskytovanými odbornými službami pacientům i zdravotnickou 

technikou. Zaváděl nové metody, s nimiž se seznamoval v tuzemsku i v zahraničí. 

Vychoval generaci lékařů, kteří se 

uplatnili nejen na interním oddělení 

jablonecké nemocnice, ale i na řadě 

dalších pracovišť. MUDr. Ivo Jörg je 

nadále důležitým pracovníkem 

nemocnice a vyhledávaným lékařem. 

 Na snímku Ivo Jörg (vlevo) a 

Pavel Šochman s primátorem 

Petrem Beitlem (uprostřed). 

Foto: Michal Vele 

MUDR. PAVEL ŠOCHMAN - ZA VÝZNAMNÝ PŘÍNOS V OBLASTI PEDIATRIE. * 

Pavel Šochman se narodil 26. května 1951. Vystudoval Fakultu dětského lékařství 

Univerzity Karlovy. V roce 1975 promoval z oboru dětské lékařství a do OÚNZ 

Jablonec nad Nisou nastoupil jako absolvent a sekundární lékař na dětsko-kojenecké 

oddělení. V průběhu let 1975 až 1985 složil atestace I. a II. stupně z pediatrie. Vlastní 

licence v oboru dětské gastroenterologie a je školitelem břišní ultrasonografie. Ve 

funkci primáře pediatrického oddělení jablonecké nemocnice působil 27 let, od roku 

1987 do roku 2014. MUDr. Šochman se významně zasloužil o rozvoj pediatrického 

oddělení. I díky jeho úsilí došlo k přestěhování oddělení z Bezručovy ulice do 

moderních prostor v areálu nemocnice. Pod jeho vedením pediatrie dlouhodobě velmi 

dobře fungovala. MUDr. Pavel Šochman i nadále pracuje v jablonecké nemocnici a 

podílí se na péči o pacienty. 

 

 

MĚSTO PRO: NADANÉ, PEČOVATELKY, ÚŘEDNICE I STRÁŽNÍKY   
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CENA PRO NADANÉ - Třetí ročník projektu se odehrál 13. června v divadle. 

Jablonečtí žáci a studenti, kteří jsou úspěšní ve svém oboru, převzali jablko se 

skleněným kamenem a drobné dárky od města. Celkem bylo uděleno 29 jablíček v 

kategoriích sport, studium, umění a tři zlatá v kategorii mimořádný počin, z nichž jedno 

bylo obzvláště velké. Andrea Kroupová z Nadace Preciosa předala jablko, v němž bylo 

uložených 25 skleněných kamenů symbolizujících žáky třídy 5. B ze ZŠ Arbesova, kteří 

pomohli sestře svého spolužáka. Jablka vytištěná na 3D tiskárně, jejichž autorkou je 

Veronika Černá, pro město vyrábí Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola 

v Jablonci. Do kterékoliv z prvních tří kategorií může každá základní a střední škola 

včetně Vikýře a základní umělecké školy nominovat dva zástupce. V kategorii 

mimořádný počin, jak název napovídá, jablko přebírají ti, kdož někomu nezištně 

pomohli, pomáhají nebo dokonce zachránili lidský život. Každá kategorie má svého 

patrona. Tím sportovním se stala letos současná juniorská mistryně světa ve stíhacím 

závodě biatlonistka Markéta Davidová, patrony kategorie umění byli zpěvačka Debbi a 

raper Lipo, patronem studia učitel ZŠ Rýnovická Martin Gembec. Celý večer otevřel 

nadaný houslista Daniel Matejča z Liberce, mimo jiných cen z uměleckých soutěží 

držitel ocenění Zlatý oříšek 2017 pro mimořádně talentované děti. Doprovodil ho 

komorní orchestr Camerata. Cenu pro nadané udělilo statutární město poprvé v roce 

2016 s cílem ocenit děti a mladé lidi, kteří jsou výjimeční v některém z výše uvedených 

oborů. Partnerem letošního ročníku byla Nadace Preciosa. 

 KATEGORIE SPORTU: Anna Fliťarová a Gabriela Pilzová, ZŠ Liberecká 31 * 

Vlastimil Jahoda a Stella Jessica Rucká, ZŠ Rychnovská ZŠ * Pavla 

Kumstátová, ZŠ 5. května * Adéla Novotná, ZŠ Liberecká 26 * Vendula 

Štanclová a Viktorie Trunečková, ZŠ Pasířská * Adéla Tichá, ZŠ Ant. 

Bratršovského * Matěj Tkáč, ZŠ Arbesova * Matyáš Sobota a Leona 

Vokálová, VOŠMOaOA * Dominik Štulík, Gymnázium Dr. Randy. 
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 KATEGORIE UMĚNÍ: Radka Bělíková, ZŠ Mozartova * Emma Letham a 

Ondřej Vlášek, ZUŠ * Jan Vondra, SUPŠ a VOŠ.  

 KATEGORIE STUDIUM: Naděžda Čeresizová, ZŠ Liberecká 26 * Ondřej Faltus 

a Trung Kien Nguyen, ZŠ Na Šumavě * Lukáš Háž, ZŠ Pivovarská * Martin 

Janouch, ZŠ Arbesova * Jan Macháček, ZŠ Ant. Bratršovského * Amálie 

Peroutková, ZŠ Pivovarská * Natálie Rácová, ZŠ 5. Května * Jakub Vaníček, 

ZŠ Mozartova * Anna Blažková, Gymnázium Ant. Randy * Barbora Smetanová 

a Anna Střižíková, Gymnázium U Balvanu. 

 MIMOŘÁDNÝ POČIN: Martin Litera a Josef Šusta, oba DDM Vikýř * 5. B ze 

ZŠ Arbesova: Al Ebrahim Milad, Milena Baloghová, Vítek Beneš, Barbora 

Benneková, Martin Dejnožka, Jan Drápalík, Tereza Haumerová, Pavel Janega, 

Sára Kačová, Jáchym Kořínek, Alexandr Košťák, Rebeka Králová, Veronika 

Kurešová, Věra Lanková, Johana Mašíčková, Michal Penz, Jan Pesničák, Lukáš 

Pokora, Tereza Preisslerová, Jonáš Procházka, Karolína Svatá, Štěpán Svoboda, 

Petr Šimůnek, Martin Štích, Tereza Vacátková, Roman Valenta. 

JABLONECKÁ PEČOVATELKA – Titul získalo osm žen, které ze svého středu 

vybralo osm organizací poskytujících na Jablonecku sociální služby. Titul si odnesly 

nejen za práci s klienty, ale i za své další profesní a osobní kvality. Ocenění uděluje 

město šestým rokem ve spolupráci s jabloneckou Diakonií ČCE. Slavnostní předávání 

se tradičně odehrálo v úvodu koncertu ke Světovému dni proti násilí na seniorech, jenž 

probíhal v Jablonci už poosmé a nesl se ve znamení dobré zábavy a gospelu. Pozvání 

totiž přijala zpěvačka Zuzana Stirská se svým souborem Fine Gospel Time. „Je velmi 

důležité o násilí na seniorech mluvit a pojmenovat všechny jeho podoby, aby se 

jim naši spoluobčané byli schopní bránit,“ konstatoval primátor Beitl s 

tím, že každý rok ho velmi těší, že může ocenění Jablonecká pečovatelka 
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předat. „Je to výraz uznání a díků pečovatelkám a asistentkám, jejichž práce si 

velmi vážím. Své povolání berou jako poslání. Jsou zodpovědné, empatické, 

ochotné pomáhat a mají velké srdce.“  

TITUL JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2018 OBDRŽELY: 

 JITKA TVRDÍKOVÁ - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, 

o.p.s., Jablonec nad Nisou * Práci osobní asistentky vykonává 3 roky. Na titul ji 

nominovaly kolegyně s tím, že je velmi oblíbená pro svůj motivující a pozitivní 

přístup. Ovládá znakový jazyk a po dlouhodobém působení v úplně odlišném 

oboru se v sociálních službách našla. 

 HANA BELÁKOVÁ - Centrum sociálních služeb, p. o., Jablonec * Jako 

pečovatelka pracuje třetím rokem. Umí naslouchat potřebám uživatelů a je 

týmovým hráčem v kolektivu spolupracovníků. Řídí se pravidlem: ´Jak se já 

chovám k uživatelům, tak se oni chovají ke mně´. 

 VERONIKA TRIBUČKOVÁ - Diakonie ČCE, středisko v Jablonci * V Diakonii 

pracuje čtyři roky. Je všímavá k potřebám klientů, motivuje je a podporuje, 

dokáže si poradit v krizových situacích. Smysl svého povolání vidí v tom, že 

může být užitečná druhým. 

 DANA MARTINETZOVÁ - Domov a centrum denních služeb, p. o., Jablonec * 

V sociální službě pracuje 4 roky. Ke klientům přistupuje s láskou, empatií a 

laskavým humorem. Nominovaly ji kolegyně a vedení organizace, které si její 

práce cení a chtěly ji touto cestou poděkovat za její úsměvem protkané dny. 

 ŠÁRKA MYSLIVCOVÁ - Domov důchodců Jablonecké Paseky * V domově 

pracuje 13 let, její praxe v sociálních službách je ale už dvaadvacetiletá. Velice 

dobře zvládá komunikaci s klienty na oddělení se zvláštním režimem. Je 

přesvědčená, že v životě je nejdůležitější fungující a milující rodina.   

 MARTINA PODHÁJECKÁ  - Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. * V hospicové péči 

pracuje tři roky. Je svědomitá a milá, klienti ji mají rádi. Nominaci získala, 

protože do své práce vkládá nejen rozum, ale i srdce a cit a práce s lidmi ji 

očividně baví. Smysl své práce vidí v 

užitečnosti a prospěšnosti druhým. 

 HELENA LAŠKOVSKÁ - JabloDSJ s.r.o. * 

Práci pečovatelky vykonává 4 roky. Je 

pracovitá a otevřená, případné problémy 

nenechává bujet, ale řeší je. Pečovatelkou se 

stala po rekvalifikačním kurzu, protože 

chtěla pomáhat lidem na sklonku života.  

 DANA KALENSKÁ BERGROVÁ - 

Rodina24 * S klienty pracuje 5 let, je 

profesionální, umí vytvořit prostředí důvěry 

a bezpečí. Práce osobní asistentky ji naučila 

větší trpělivosti a toleranci a také tomu, 

že nemá smysl odkládat „žití“ na později. 
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GRATIAS TIBI AGO - V úvodu slavnostního večera k 100. výročí vzniku republiky 

předal 29. října v Městském divadle v Jablonci primátor 

města Petr Beitl ocenění dvěma dlouholetým pracovnicím 

magistrátu, které spojily s městem Jablonec celou svou 

profesní kariéru. Návrh na ocenění dalo vedení města v 

návaznosti na ukončení vedoucích funkcí obou žen a jejich odchodu do důchodu. 

Medaili Gratias Tibi Ago jako výraz poděkování za práci pro město si odnesla:  

 ALENA NOŽIČKOVÁ, vedoucí stavebního úřadu, která svoji profesní kariéru 

spojila prakticky zcela s městem Jablonec a na úřad nezanevřela ani v dobách 

změn a fluktuací. Na uvedeném oddělení působila celý svůj profesní život (od 

roku 1981) a svým přístupem se podílela na vytváření pozitivního obrazu 

jabloneckého magistrátu.  

 MARCELA GOTTWALDOVÁ, vedoucí oddělení matriky a ověřování. Na 

uvedeném oddělení působila celý svůj profesní život (od roku 1976) a svým 

přístupem k občanům se podílela na vytváření pozitivního obrazu magistrátu 

vůči veřejnosti. 

VZDÁVÁM TI DÍK. DĚKUJI TI – ´GRATIAS TIBI AGO´, medaile s tímto nápisem 

dostávají osobnosti, které se zapojují do veřejného života a svými postoji nebo skutky 

vytvářejí pozitivní obraz Jablonce. Poprvé byly medaile uděleny v roce 2016 u 

příležitosti 150. výročí povýšení Jablonce na město, tehdy je převzalo 57 osobností.  

STRÁŽNÍK ROKU – Titul uděluje Městská policie z Jablonce 

ve spolupráci s vedením města od roku 2008, přičemž mezi 

základní kritéria hodnocení patří plnění povinností 

vyplývajících ze zákona o policii, plnění úkolů nad rámec 

pracovních povinností, množství zjištěných a následně 

řešených událostí, kvalita zpracování spisového materiálu a 

úroveň vystupování. Návrhy na ocenění strážníků podávají 

vedoucí operačního střediska a vedení městské policie.   

STRÁŽNÍK ROKU 2017 - Za účasti primátora a jabloneckých zastupitelů, zástupců 

Policie ČR, krajských záchranářů a Vězeňské služby se konalo v březnu 2018 slavnostní 

vyhlášení nejlepších strážníků loňského roku. Strážníkem roku 2017 se stal: 

1. Jan Brožek - strážník dopravní a hlídkové služby. Oceněn za příkladné plnění 

pracovních povinností, podíl při zabezpečení prezentační akce Městské policie 

Jablonec na IDET 2017 v Brně.  Strážník roku 2008 – 2. místo. Převzal také 

poděkování za dvacet odpracovaných let v uniformě městského strážníka. 

2. Bronislav Novák – okrskář Žižkův Vrch, příkladné plnění pracovních 

povinností, velmi dobrá spolupráce s okrskářem Policie ČR. Strážník roku 2010 

a 2012 – 2. místo a na 3. místě v roce 2013 a 2016. Převzal také poděkování za 

deset odpracovaných let u městské police.  

3. Luboš Hušek - operační středisko, za příkladné plnění pracovních povinností. 

Strážník roku 2012 3. místo. Poděkování za dvacet let u městských strážníků. 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 188  

 

PODĚKOVÁNÍ ZA 10 ODPRACOVANÝCH LET obdrželi: Ing. Aleš Gilar, okrskář 

Vrkoslavice a Kokonín, Strážník roku 2011 – 1. místo. * Jiří Hartman, strážník dopravní 

a hlídkové služby. Strážník roku 2014 – 1. místo. * Jaroslav Jirák, strážník dopravní a 

hlídkové služby. * Zbyněk Plešinger, strážník dopravní a hlídkové služby. * Pavla 

Sochorová, strážnice dopravní a hlídkové služby. Vyhodnocena na 1. místě Strážníka 

roku 2013 a na 3. místě Strážníka roku 2011. * Stanislav Svatý, strážník dopravní a 

hlídkové služby. * Petr Vedral, operátor městského kamerového dohlížecího systému. 

Strážník roku 2009 – 2. místo a na 3. místě v roce 2013. 

ZA 15 LET služby oceněna: Bronislava Plešingerová, byla vyhodnocena na 2. místě 

Strážníka roku 2013. * 20 LET u městské policie: Jan Červeň a Jaromír Nosek, oba z 

operačního střediska. * 25 LET – Magistrát města a z toho 10 let u Městské policie 

Jablonec: Pavla Knížková, referentka administrativy. 

 

LIBERECKÝ KRAJ OCENIL: PEDAGOGY I SENIORKY  

SKLENĚNÉ KNIHY A BEZVA UČITEL  - Den 

učitelů byl letos v Jablonci bohatší o dvě novinky. 

První z nich bylo představení jabloneckých 

pedagogů, které 28. března vyznamenal Krajský 

úřad Liberec. Na oceněné je město Jablonec hrdé, 

proto jim v divadle poděkovalo a předalo kromě 

květiny i skleněnou knihu s nápisem: Díky Vám 

může budoucnost vypadat lépe. Děkujeme! 
Oceněnými byli:  

 MARCELA ROUSOVÁ, ředitelka 6. ZŠ Mšeno – Mozartova ulice,  

 DENISA HOJSÁKOVÁ a  

 RENATA ČAGOVCOVÁ z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a 

Obchodní akademie,  

 VLADIMÍR HOZDA, ředitel ZŠ Kokonín,  

 JIŘINA BENEŠOVÁ (90 let), která získala ocenění za 64 let pedagogické práce.  

Druhou novinkou byl Bezva učitel vyhlášený Nadací Jablotron. Ta projekt vyhlásila pro 

učitele matematiky, informatiky, fyziky nebo chemie z místních základních škol s cílem 

podporovat aktivní učitele. Přišlo sedmnáct nominací, které zaslali rodiče, žáci nebo 

kolegové. Do úzkého finále se dostali tři učitelé. První místo a titul Bezva učitel 

(spojené s šekem na 50 000 korun) získal  

 LUBOŠ MRKLAS ze Základní školy Šumava.  

Na pomyslné druhé až třetí příčce se umístili Martin Gembec, učitel fyziky a 

informatiky ze ZŠ Rýnovická, a Tomáš Bartůněk, učitel informatiky ze ZŠ Šumava. 

S Martinem Gembecem nadace nyní úzce spolupracuje na projektu pilotních Elixír 

center pro učitele IT a ´jeho´ škola dostala finanční příspěvek na nákup robotů i 3D 

tiskárny. Panu Bartůňkovi pak nadace udělila divokou kartu a plní mu zatím 

nesplněné přání, které měl v rámci jejího projektu Minigranty pro učitele.  
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CENA PRO JABLONECKÉ SENIORKY - U příležitosti Mezinárodního dne seniorů 

(slaví se 1. 10.) oslovil Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů vybrané 

organizace a požádal je o nominace aktivních seniorů z daného města. V Jablonci se 

předání krajského ocenění konalo 4. října v městském divadle a odnesly si ho ženy, u 

nichž byla oceněná jejich nezištná pomoc vrstevníkům, dlouholeté vedení klubové 

činnosti, příprava volnočasových aktivit, pozitivní důstojný přístup ke stáří a lidskost.    

 BLANKA SVOBODOVÁ z Klubu jabloneckých seniorů,   

 HELENA KOMINÍKOVÁ z Klubu jabloneckých seniorů,  

 HANA KORCINOVÁ z Dia club senior,  

 LUDMILA CARÁNKOVÁ za Seniory ČR, 

 ERNA KOHOUTKOVÁ ze Svazu tělesně postižených.  

Ceny předávali zástupci Libereckého kraje a statutárního města Jablonec. Oslava 

aktivních seniorů se v říjnu konala i v České Lípě, v Semilech, v Turnově a v Liberci. 

OBČANÉ A CHARITA, RODÁCI I PATRIOTI 
LÍPA NÁŠ NÁRODNÍ STROM, ANEB STOLETÉ VÝROČÍ REPUBLIKY měl 

téma již 21. ročník výstavy výtvarných prací dětí, žáků a 

studentů jabloneckých mateřských, základních a středních škol. 

Letos se zúčastnilo 30 školských zařízení, 16 mateřských a 12 

základních škol, základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Vikýř. Akce opět 

vyvrcholila závěrečnou aukcí některých z vystavených děl ve prospěch pediatrického 

oddělení městské nemocnice. Do aukce přispěly čtyři mateřské a sedm základních škol 

a základní umělecká škola, poprvé se zapojil také Domov a Centrum denních služeb 

Jablonec poskytující ambulantní služby osobám s mentálním postižením. Díla se 

vydražila za celkovou částku 14 780 korun. Pro zajímavost, vloni aukce vynesla 15 913 

korun * rok 2016: 19 205 Kč * 2015: 12 370 Kč * 2014: 7300 Kč * 2013: 3800 Kč.  

KYSLÍČKŮV BĚH PRO MATYÁŠKA se konal v sobotu 6. ledna u jablonecké 

přehrady. Malý Matyáš trpí cystickou fibrózou. Organizátoři chtěli na chorobu poukázat 

a sponzorským darem a dobrovolným startovným přispět na léčbu, která je finančně 

velmi nákladná. Akce nebyla určená pouze pro zdatné běžce, byť na účastníky čekala 

3,3 kilometrů dlouhá trať. Někdo ji proběhl, jiný prošel. Pro malé závodníky byl 

připraven krátký sprint a pro tatínky závod v tahání dětí na bobu. Počasí přálo a akce se 

zúčastnilo přes sto lidí. Pro nemocného Matyáška se vybralo 28 000 korun. 

KŘIŠŤÁLOVÉ TVOŘENÍ POMÁHÁ  - 

Charitativní projekt Nadace Preciosa byl 

součástí akcí města Cena pro nadané a 

Jablonecká pečovatelka, které se odehrály 

v červnu v divadle (INFO VIZ VÝŠE). Při 

obou představeních si návštěvníci mohli 

koupit anděla od Nadace Preciosa 

a přispět tak na dobrou věc. Oba 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94842&x=849&y=570&test=ccc
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prodeje vynesly téměř 13 000 korun. Co předcházelo? „Nadaci Preciosa požádala 

maminka o příspěvek na odlehčovací pobyt pro nemocná dvojčata. Je to tak 

neuvěřitelný příběh, že jsme se rozhodli podělit se o něj s veřejností,“ říká 

ředitelka Nadace Preciosa Andrea Kroupová a svěřuje, že dnes jedenáctiletá dvojčata se 

narodila zdravá, až kolem čtvrtého roku onemocněla svalovou dystrofií kombinovanou 

s autismem. Nemoc propukla i u jejich staršího, do té doby také zdravého bratra. 

Najednou byly nemocné všechny tři děti, otec rodinu opustil a paní Blanka zůstala na 

vše sama. Pomáhali jí její rodiče a bratr. Nejprve onemocněl a zemřel Blančin otec, 

záhy po něm i její bratr, nyní stejnou rodovou nemoc lékaři diagnostikovali také Blance 

a ona musí podstoupit operaci. Na dobu hospitalizace i následné léčby potřebuje 

zabezpečit dvojčata. O staršího, dnes devatenáctiletého syna, se stará její osmdesátiletá 

matka. „Původně jsme si mysleli, že jde o příspěvek na odlehčovací pobyt pro 

dvojčata, aby si paní Blanka chvíli odpočinula. Pak jsme vyslechli celý příběh. 

Sbírka je tedy určená na pobyt dvojčat v centru ve Smržovce po dobu matčiny 

hospitalizace a rekonvalescence,“ zní z nadace.  

PRIMÁTORSKÝ VÁNOČNÍ SVAŘÁK se v Jablonci rozléval už podvanácté. Letošní 

výtěžek z charitativního prodeje originálních hrnečků se stejně jako vloni přehoupl přes 

45 tisíc korun. Prodalo se celkem 793 hrnků s motivem jablonecké rozhledny Petřín. 

Vypilo se 230 l svařeného vína a přes 15 litrů čaje. Příjemcem výtěžku z dobročinného 

prodeje byla letos Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Jablonec. * 

Autorem letošního motivu byl již tradičně akademický sochař Jiří Dostál. Dosud 

zobrazené motivy: Kostel sv. Anny * Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním 

náměstí * Kostel Povýšení sv. kříže na náměstí B. Němcové * Kostel na náměstí Dr. 

Farského * věž nové radnice * věž staré radnice * kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně * 

kostel sv. Ducha v Rýnovicích * kaplička sv. Antonína Paduánského v Kokoníně * 

původní kaple sv. Jana Nepomuckého * věžička kontrolní šachty na hrázi přehrady 

Mšeno * Výtěžky minulých let -  rok 2007: 12 000 Kč pro MC Jablíčko, 2008: 16 000 

Kč pro Diakonii CČE Jablonec, 2009: 22 500 pro společnost Compitum Jablonec, 2010: 

24 000 korun o. s. Rodina 24, 2011: 18 000 pro o. s. FOKUS Jablonec, 2012: 27 000 

pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Jablonec, 2013: 34 775 pro 

o.p.s. Tyfloservis, 2014: 37 258 pro Rytmus, o. p. s., 2015: 41 251 pro Asociaci rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí, 2016: 45 544 pro Jablonecký klub onkologických 

pacientů JAKOP, 2017: 45 273 pro Svaz tělesně postižených ČR, Jablonec. 

RODÁCI * ZATÍM NEBERU DOTACE ANI ANTIDEPRESIVA nesla název 

nonkonformní one man show básníka Martina Trdly, která se konala třetí únorovou 

sobotu v Kavárně Pokec v jablonecké Podhorské ulici. * Martin Trdla (*1985) je z 

Jablonce nad Nisou, aktuálně žije v Liberci. Svoji poezii publikuje zatím časopisecky, 

jeho verše se tak objevily například v literárních časopisech a revuích Tvar, Divoké 

Víno, Aluze, Dobrá adresa, Herberk, Texty a v rubrice Hostinec časopisu Host. Je též 

zastoupen ve sbornících několika literárních soutěží. Dvakrát publikoval v almanachu 

pro autory z Euroregionu Nisa Kalmanach. Výběr z jeho básní byl uveřejněn 

také na serveru Nedelnichvilkapoezie.cz. Úspěšně se zúčastnil řady 
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literárních soutěží - Hořovice Václava Hraběte, Literární Čáslav, Trutnovský drak, 

Seifertovy Kralupy, Literární cena Vladimíra Vokolka, Střípky z Ráje. V současnosti 

pracuje na vydání své debutové básnické sbírky, která prozatím nese pracovní název 

Vnitřní město. Civilním povoláním je Trdla redaktorem a editorem. 

STUDENTSKÝ OSCAR PRO JABLONECKOU REŽISÉRKU - První srpovou středu byla 

přijata na radnici filmová režisérka Marie Dvořáková, 

držitelka studentského Oscara. Tedy ocenění pro 

mladé režiséry, které každoročně uděluje Akademie 

filmového umění a věd v americkém Hollywoodu. * 

Marie Dvořáková se v Jablonci narodila a prožila 

dětství. Přestože v současné době pracuje v New 

Yorku, do rodného města se ráda vrací. Je 

absolventkou zdejší obchodní akademie, na niž ráda 

vzpomíná. „Zdánlivě má ekonomická škola 

k filmové tvorbě daleko, ale díky osvíceným profesorům a přístupu vedení školy 

mi změnila život. Umožnili mi organizovat a režírovat školní představení a 

moje filmová cesta začala právě školním divadlem,“ prozradila filmařka, která se 

po maturitě vydala na FAMU a ve studiích režie pokračovala na Tisch School of the 

Arts v New Yorku. Její hrané a dokumentární krátké snímky získaly ocenění na mnoha 

světových filmových festivalech. V říjnu 2017 převzala studentského Oscara za krátký 

film „Kdo je kdo v mykologii“. Jak by se mohlo zdát, nejedná se o medailon slavného 

vědce, ale o trochu mysteriózní milostný příběh. Marie Dvořáková se tak po Janu 

Svěrákovi a jeho Ropácích stala po 29 letech druhou českou držitelkou prestižního 

ocenění a Česku tím přibyla další cena americké filmové akademie.  

VNUČKA MAJITELE SANATORIA BAD SCHLAG - Ve druhé polovině listopadu do 

Jablonce nad Nisou zavítala profesorka Monika Glettler. Tato v Německu žijící 

historička se narodila v Jabloneckých Pasekách v sanatoriu Bad Schlag, které na 

začátku minulého století patřilo jejímu dědečkovi Dr. Georgu Glettlerovi (někdejší 

sanatorium dnes slouží jako domov důchodců). Paní Glettler doprovázela Eva Haupt ze 

Sudetoněmeckého muzea v Mnichově a Martin Posselt, předseda rady Jizerskohorského 

muzea v Neugablonz. Skupinku doplňovala jablonecká rodačka Irena Nováková, 

předsedkyně pražského spolku přátel německé kultury, která byla k dispozici jako 

tlumočnice. I když Monika Glettler to úplně nepotřebovala. Ve své badatelské činnosti 

se totiž věnuje česko-německým vztahům a hovoří dobře česky. Hosty nejprve přijal 

primátor Milan Kroupa ve své kanceláři, paní profesorka Glettler se podepsala do 

pamětní knihy a jako dárek od města převzala graficky zpracovanou část archivních 

materiálů, fotografií a dokumentů o historii sanatoria Bad Schlag. Na radnici si se 

zájmem prohlédla i další materiály z městského stavebního archivu, které se týkají 

bývalého sanatoria. Program pokračoval v Jabloneckých Pasekách návštěvou domova 

důchodců. Paní Glettler se tak po letech dostala do míst, kde se narodila. U okna v 

místnosti, kde přišla na svět, dojatě zavzpomínala: „Byla jsem se tu podívat na 

začátku 90. let, ale dovnitř mě tenkrát nepustili. Jsem moc ráda, že 

tentokrát jsem mohla někdejší dědečkovo sanatorium navštívit.“   
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NADACE JABLONECKÉ VARHANY byl pojmenován nově vzniklý nadační 

fond, který se rozhodl sehnat šest 

milionů korun nutných k záchraně 

varhan v kostele Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci. 

Nástroj, jenž je součástí kostela už od 

roku 1932 a nikdy se neopravoval, 

dospěl do kritického stavu. Dřevo 

nosných konstrukcí, skříně i basové 

píšťaly napadnul červotoč. V nosných 

prvcích zejí velké díry a hrozí zborcení 

celého stroje. Chodbičkami vykousanými mezi jednotlivými vzduchovými kanály uniká 

tlak, který způsobuje poruchy pneumatického ovládání. Odborníci se shodují, že jedinou 

možností, jak varhany zachránit, je jejich kompletní demontáž. Poté bude nutné veškeré 

dřevěné části převézt na ozáření kobaltovou radiací, očistit, napustit ochrannými 

prostředky, zatmelit a vyplnit otvory po hmyzu. Na závěr natřít, namořit a nalakovat. 

Nadace Jablonecké varhany již počátkem roku naplno rozběhla veřejnou sbírku a na 

transparentní účty začaly přicházet peníze od malých i větších sponzorů. Jako další 

způsob podpory projektu byla nabídnuta možnost adoptovat si jednu či více píšťal. V 

mohutném hudebním nástroji jich bylo připraveno k adopci 2 862, od šestimetrových 

obrů až po ty nejmenší několikacentimetrové. Dalším příspěvkem ve výši 10 072 Kč byl 

výtěžek benefičního koncertu ´Nokturno pro 2 862 hlasů´, který se konal v září v 

kostele sv. Anny. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na adopci píšťaly na 

památku Ernsta Tschakerta, regenschoriho v kostele sv. Anny a po dostavění nového 

farního kostela také v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V září zastupitelé schválili 

děkanství římskokatolické farnosti na opravu varhan dar ve výši jeden milion korun. 

Město za to získalo od nadačního fondu adopční list k největší píšťale. * Jablonec nad 

Nisou drží unikát v počtu funkčních varhan v kostelích. Má jich pět včetně těch v 

kostele na Horním náměstí. Důkazem zájmu, aby všechny varhany byly plně funkční, je 

následující statistika. Od roku 2002 do roku 2016 město v několika etapách přispělo 290 

tisíci korunami na financování opravy tří manuálových varhan v kostele Dr. Farského, v 

roce 2006 uhradilo 2,3 miliony korun za nové varhany v kostele sv. Anny, jejichž 

celková cena se rovnala 6,4 mil. korun. V roce 2013 pak šlo z městské pokladny 50 000 

korun na opravu dvou manuálových varhan v kostele Povýšení sv. Kříže. Kromě 

příspěvků na opravy varhan v kostelích Jablonec dlouhodobě podporuje provoz, správu 

a údržbu věžních hodin kostelů Povýšení sv. Kříže a Dr. Farského. * V České republice 

je na šest tisíc varhan. Jen některé z nich mají parametry koncertního nástroje. Ty v 

kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova je mají. K milionovému daru z rozpočtu města by 

měl na jejich opravu v letech 2019-2020 přispět milionem korun také Liberecký kraj. * 

Pro zajímavost: Současně s děním kolem našich varhan se stejná situace odehrála v 

partnerském městě Kaufbeuren-Neugablonz. I zdejší varhany po šedesáti letech provozu 

potřebují opravu. Náhoda, či nějaké propojení dvou farností a lidí, 

rozdělených událostmi druhé světové války? 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95459&x=855&y=570&test=ccc
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MĚSTO 
STATISTIKA: ROZLOHA, ZAHRADY, VODA, LESY 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE: Statutární město Jablonec nad Nisou se rozkládá 

na ploše 3 138 hektarů. V roce 2018 zde žilo 45 802 obyvatel (rok 2017: 45 771 * 2016: 

45 702 * 2015: 45 510 * 2014: 45 594 * 2013: 45 453 * 2012: 45 305), což představuje 

hustotu obyvatelstva 1 460 osob na km
2
 (2017: 1 459 * 2016: 1 456 * 2015: 1 450 * 

2014: 1 453 * 2013: 1 448 * 2012: 1 444).  V roce 2018 bylo u nás obhospodařováno 

893 hektarů zemědělské půdy – stejně jako v loňském roce (2017: 893 * 2016: 894 * 

2015: 896 * 2014: 902 * 2013: 904 * 2012: 906), z toho:  

 orná na 118 ha,  

 zahrady zabíraly 270 ha,  

 zbytek 505 ha tvořily trvalé travní porosty.  

Převažovala samozřejmě půda nezemědělská, jež na 2 245 hektarech zahrnuje:   

 lesní půdu na výměře 1 210 ha,  

 vodní plochy 58 ha,  

 zastavěné plochy 261 ha,  

 ostatní pak 716 ha.    

 

OCHRANA PŘÍRODY I KRAJINY - Oddělení životního prostředí magistrátu 

v Jablonci na ošetření významných krajinných prvků získalo v roce 2018 dotace v rámci 

Programu péče o krajinu ve výši 125 831 Kč (vloni 105 615 * 2016: 142 259 Kč * 

2015: 99 831 * 2014: 88 094 * 2013: 86 644), vlastní náklady činily 55 378 Kč (2017: 

43 864 * 2016: 18 899 Kč * 2015: 32 219 * 2014: 52 236 * 2013: 139 860), celkem 

tedy 181 249 Kč oproti loňským 149 479 Kč (2016: 161 158 * 2015: 132 050 * 2014: 

140 330 * 2013:  139 860). Stejně jako v předcházejících letech byly i v roce 2018 

ošetřeny tyto významné krajinné prvky na Jablonecku: 

 PRAMENIŠTNÍ RAŠELINIŠTĚ – k. ú. Nová Ves n. N. 

 HORNÍ ČERNÁ STUDNICE – k. ú. Nová Ves n. N. 

 KVĚTNATÁ LOUKA NA HORNÍ ČERNÉ STUDNICI – k. ú. Nová Ves n. N. 

 LOUKY POD KYNASTEM – k. ú. Jablonecké Paseky a k. ú. Nová Ves n. N. 

 LÍSKA KOŠOVY – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. a k. ú. Pulečný 

 VÁPENCOVÝ KOPEČEK RYDVALTICE - k.ú. Pelíkovice 

 MOKŘADNÍ LOUKA V MARŠOVICÍCH – k. ú. Maršovice u Jablonce 

Nově v roce 2018:  

 KŘÍŽ V LUKÁCH – k. ú. Proseč nad Nisou 
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OŠETŘENÍ A KÁCENÍ STROMŮ - V roce 2018 bylo ošetřeno pět památných a 

významných dřevin – stejně jako v loňském roce (2017: 5 * 2016: 10 * 2015: 4 * 2014: 

7 * 2013: 4), a to za částku 110 625 Kč (2017: 119 300 Kč * 2016: 154 300 * 2015: 

91 760 * 2014: 83 021 * 2013: 56 991). V roce 2018 bylo podáno 209 žádostí o 

povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň (rok 2017: 221 * 2016: 171 * 2015: 126 * 

2014: 103 * 2013: 85). Zcela vyhověno bylo 195 žadatelům (2017: 208 * 2016: 162 * 

2015: 123 * 2014: 97 * 2013: 85) a 10 žadatelům bylo vyhověno částečně.   

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – V roce 2018 bylo vydáno celkem 

72 souhlasů k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu (v roce 2017: 225 * 

2016: 83 * 2015: 106 * 2014: 112 * 2013: 107), což představuje 2,638 ha (2017: 3,4603 

* 2016: 1,7715 * 2015: 5,136 * 2014: 3,2427 * 2013: 2,2473 ha). Z toho bylo: 

- pro bytovou výstavbu 1,896 ha (2017: 2,0445 * 2016: 1,1573 * 2015: 1,0858 * 

2014: 0,5650 * 2013: 1,0126),  

- pro průmyslovou výstavbu 0,115 ha (2017: 0,2236 ha * 2016: 0 * 2015: 0,9403 

* 2014: 1,0185 * 2013: 0,7411),  

- pro dopravu a sítě 0,196 ha (2017: 1,0707 * 2016: 0, 4772 * 2015: 0,5572 * 

2014: 0,7980 * 2013: 0,0158), 

- pro rekreaci a sport 0,227 ha (2017: 0,0964 * 2016: 0,0585 * 2015: 0,0254 * 

2014: 0,0831 * 2013: 0,0998), 

- pro jiné účely 0,112 ha (2017: 0,0159 * 2016: 0,0782 * 2015: 2,5273 * 2014: 

0,4781 * 2013: 0,0477). 

INVESTIČNÍ PROJEKTY S DOTACÍ EU - Odbor územního a hospodářského rozvoje 

konkrétně jeho oddělení dotací předložilo a zrealizovalo mimo jiné následující projekty 

související s ochranou přírody a životního prostředí:  

 KOMPOSTÉRY PRO OBČANY MĚSTA - Operační program Životní prostředí, 

dotace EU: 2 972 879 Kč * Celkové náklady: 3 497 505 Kč * Žádost o dotaci 

byla předložena v roce 2016, schválená v roce 2017. Vloni na podzim proběhla 

veřejná zakázka a následně podepsána smlouva na dodávku 1 200 ks 

kompostérů. Předmětem projektu byla realizace opatření k předcházení vzniku 

odpadu na území města pořízením kompostérů a štěpkovače. V roce 2018 byly 

kompostéry zapůjčeny zájemcům na základě pětileté smlouvy, poté budou 

převedeny občanům do jejich osobního vlastnictví.  

 PODZEMNÍ KONTEJNERY A SBĚR BIOODPADU -  Operační program Životní 

prostředí, dotace EU: 2 218 930,08 Kč * Celkové náklady: 2 858 081,06 Kč * 

Žádost o dotaci byla předložena v roce 2016. V roce 2017 proběhlo výběrové 

řízení a byla uzavřena smlouva o dílo. Realizace projektu se uskutečnila v roce 

2018. Předmětem projektu byla výstavba dvou stanovišť podzemních kontejnerů 

na tříděný odpad v Jablonci nad Nisou, a to v Soukenné ulici a v Rychnovské 

ulici, dále bylo pořízeno pět velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. 

Podzemní kontejnery slouží ke shromažďování tříděného odpadu - oddělený 

sběr bílého a barevného skla, papíru a PET lahví. Pět nově pořízených 

velkoobjemových kontejnerů je určeno pro sběr bioodpadu. 
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POČET STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÝ ODPAD – informace v pořadí 

přírůstek / celkem stanovišť: rok 2010: 7/249 * 2011: 1/248 * 2012: 4/252 * 2013: 

2/250 * 2014: 1/249 * 2015: 0/249 * 2016: 2/247 2017: 1/248 * 2018: 9/257 * V roce 

2018 byla vybudována tři nová stanoviště s podzemními kontejnery na tříděný odpad a 

jejich celkový počet tak stoupl na 6. * V roce 2018 občané Jablonce vytřídili 3 950 tun 

odpadu, z toho (v kg) papíru 1 231 181, železa 1 645 009, skla (barevné, čiré) 563 342, 

PET lahví a ostatních plastů 508 574, nápojových kartonů 1 565.  

 VODOTEČ DOLINA, JABLONEC - Operační program Životní prostředí, dotace 

Evropské unie: 1 118 780,63 Kč * Celkové náklady: 2 858 351,87 Kč * Žádost o 

dotaci byla předložena v listopadu 2018. Fyzická realizace začne v září 2019 a 

potrvá do října 2020. Cílem projektu je vytvořit přírodě blízké prostředí a 

funkční biotop, který bude zároveň plnit i retenční funkci. Nově upravené koryto 

vodního toku v přirozeně meandrující trase zpomalí odtok vody z území a 

podpoří přirozené samočistící funkce toku, tůně a mokřad, což přispěje ke 

zvýšení biodiverzity tohoto území a ke zvýšení retenční kapacity. Mlatové cesty 

a cesty z kamenné rovnaniny tento prostor zpřístupní veřejnosti. 

 NOVOVESKÁ VODNÍ NÁDRŽ V JABLONECI NAD NISOU - Operační program 

Životní prostředí, dotace EU: 2 599 161 Kč * Celkové náklady: 4 709 673 Kč * 

Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2018. Fyzická realizace začne v září 

příštího roku. Cílem revitalizace je co největší zpřírodnění vodní nádrže a její 

uvedení do provozuschopného stavu tak, aby mohla co nejlépe sloužit jako 

biotop vodních a na vodu vázaných živočichů a rostlin. Ukončení projektu je 

plánováno na říjen roku 2020.  

NOVOVESKÉ KOUPALIŠTĚ * Swimm - und 

Gondelteich * bylo postaveno a slavnostně 

otevřeno v roce 1903 a řadí se tak k historickým 

jabloneckým zajímavostem. Nachází se na 

jihovýchodním okraji města v ulici Novoveská při 

soutoku Černostudničního a Novoveského 

potoka, poblíž starokatolického kostela. Nejdříve 

na Novoveském potoce vybudoval Jablonecký 

bruslařský spolek kluziště. Autorem projektu byl 

místní stavitel Oskar Corazza, zemní a stavební práce provedla spřízněná 

stavební firma Florian Corazza spolu s dalšími místními podniky. Pozdější 

koupaliště o rozloze 12 000 m2 mělo i elektrické osvětlení. Ostrůvek uprostřed 

sloužil v létě jako půjčovna lodiček a v zimě se zamrzlá plocha proměňovala v 

kluziště. Hrála se zde hokejová utkání, uskutečnily se krasobruslařské soutěže 

a exhibice. Pamětníci vzpomínají na slavné hokejové utkání s Kanaďany v roce 

1947. Po roce 1945 využívali okolí koupaliště jablonečtí lehcí atleti. Zázemí 

sportovcům a návštěvníkům poskytovala dobře vybavená restaurace – 

ozřejmuje znalec místní historie Václav Vostřák. A novodobější dění?  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95747&x=856&y=570
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Z novodobějšího dění lze připomenout časy v devadesátých letech. Tehdy zájem 

návštěvníků poutalo koupaliště v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí a čištěním 

přehrady Mšeno. Město tehdy do koupaliště investovalo hodně peněz – objevila se věž 

na skoky, koupaliště dostalo zcela nový kabát a lidé sem spěchali za osvěžením. 

Nejvěrnějším návštěvníkem novoveské nádrže až do současnosti je klub lodních 

modelářů Admirál, který zde pořádá závody, jelikož hladina je tu klidnější než na 

přehradě. A tak se zde konají srazy modelářů, tradiční Jablonecká kotva a Modrá stuha, 

tedy závod rádiem řízených maket lodí. Na jaře 2016 projevila o pronájem areálu 

přírodního koupaliště zájem firma, která tam chtěla zřídit vlek na takzvaný 

wakeboarding, což je jízda na wakeboardu taženém lodí nebo kabelovým vlekem po 

vodní hladině. Ta chtěla provozovat dvě zařízení a k tomu potřebovala adekvátní 

elektrickou přípojku, která by se musela vybudovat. Výbor pro hospodaření s majetkem 

města tehdy pronájem nedoporučil. Novoveská vodní nádrž je tak dlouhodobě 

neudržovaná a tomu odpovídá i špatný technický stav. Po opravě by zde měly být 

vytvořené co nejlepší podmínky pro vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny. 

Revitalizace bývalého koupaliště zahrnuje nové výpustě a 

bezpečnostní přeliv, nové napouštěcí potrubí z 

Černostudničního potoka, opravu opevnění hráze, 

betonových i kamenných zdí a odtěžení sedimentů. Část z 

nich bude využitá na navýšení dna v nejhlubším dílu 

koupaliště tak, aby jej bylo možné kompletně vypustit, a 

část na navýšení hráze na severovýchodní straně mezi 

současným brouzdalištěm a kamennou opěrnou zdí. 

Obnovenou novoveskou nádrž rozdělí zrekonstruovaná 

hráz na dva díly. V tom mělčím bude biotop s chráněnými vodními živočichy, jako jsou 

skokani, mloci a čolci. Vodní plochu obklopí břehy, které se navrátí k přírodnímu rázu. 

* Vodní nádrž ´Novovesák´ je příhodná pro vodní živočichy, tedy i kačeny. 

SPRÁVA VEŘEJNÉ ZELENĚ - Do plochy údržby zeleně jsou započítány pouze 

trávníkové plochy, kromě toho se ošetřují ještě keřové a trvalkové porosty či záhony a 

živé ploty. Plocha v roce 2018 činila 791 029 m² (rok 2013: 722 685 * 2014: 732 550 * 

2015: 740645 2016: 745887 2017: 765 554). Celkové náklady na údržbu v roce 2018 

byly 9 187 979 Kč (rok 2013: 7 529 911 * 2014: 17 932 143 * 2015: 7 946 056 * 2016: 

7 736 077 * 2017: 8 377 406 Kč). Údržba probíhá na základě smluvního 

vztahu s Technickými službami Jablonec, do celkových nákladů za údržbu je 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95552&x=855&y=570
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započítána i údržba keřů, trvalek a tvarování živých plotů. Oddělení správy veřejné 

zeleně jabloneckého magistrátu zajišťuje kácení a ošetřování stromů na všech 

pozemcích v majetku města, tj. na veřejně přístupných plochách v parcích či na 

sídlištích, v zahradách u městských či bývalých městských objektů, v mateřských a 

základních školách. Pečuje rovněž o stromy podél komunikací, na hřbitovech, v letním 

kině a na dalších plochách, které město vlastní. V roce 2018 bylo: 

 pokáceno 160 stromů (rok 2013: 196 * 2014: 241 * 2015: 317 * 2016: 252 * 

2017: 286),  

 ošetřeno 430 stromů (v roce 2013: 315 * 2014: 655 * 2015: 367 * 2016: 1193 * 

2017: 631),  

 nově vysázeno 48 stromů (v roce 2013: 58 * 2014: 91 * 2015: 25 * 2016: 37 * 

2017: 80)  

 nově vysázeno 2 888 keřů (2013: 641 * 2014: 335 * 2015: 1 195 * 2016: 595 * 

2017: 2 690),  

 nově vysázeno 4 454 trvalek (2014: 1 205 * 2015: 163 * 2017: 990). 

OBNOVA PARKŮ - V roce 2018 proběhly tři větší akce týkající se obnovy zeleně v 

parcích A. Dvořáka, u městského divadla, zahájena byla obnova zeleně v parku Pod 

Baštou a obnova porostů v okolí okružní křižovatky U Zeleného stromu. Tyto akce se 

promítly ve větším množství vysazených keřů a trvalek. Kromě toho bylo také vysazeno 

i 1 895 ks cibulovin. * Jako první přišel na řadu park na rohu ulic Palackého a 

Dvořákova, následoval park pod divadlem a v ulici Pod Baštou.  Vedle toho byly 

dokončeny práce na zeleni v zahradách ve třech mateřských školách a spuštěn projekt 

na obnovu zeleně na okružní křižovatce u Zeleného stromu. V parku na rohu ulic 

Palackého a Dvořákova zůstala z původních dřevin jen ´Lípa republiky´, která byla 

vysazena v roce 1969 u příležitosti 50. výročí Junáku. Kalamita před devíti lety ji ale 

poškodila tak, že musela být nahrazena novým stromem. V parku zůstala právě tato lípa 

a ještě vzrostlý javor. Odstraněny byly původní přerostlé tisy, které svou velikostí téměř 

vyplnily část parku směřující do ulice, i další dřeviny a to včetně pařezů. Zeleň v parku 

byla kompletně vyměněna, nový je i mobiliář. Ve druhé půlce července byly zahájeny 

práce spojené s obnovou zeleně na okružní křižovatce U Zeleného stromu, kde došlo 

k výměně keřů a především výsadbě trvalek nejen na samotném prstenci, ale i 

v nejbližším okolí frekventované křižovatky. Vysazeno zde bylo také 13 nových 

stromů. Park v okolí divadla v Poštovní ulici od 28. října 

zdobí lípa vysazená u příležitosti 100. výročí vzniku 

Československé republiky. Předcházelo ošetření stávajících 

stromů, obnova keřů a výsadba nových záhonů trvalkami.  

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ – V roce 2018 bylo opraveno 234 kusů laviček (rok 2010: 138 

* 2011: 193 * 2012: 136 * 2013: 87 * 2014: 250 * 2015: 147 * 2016: 113 * 2017: 175) 

a pořízeno 5 kusů laviček nových (2010: 12 * 2011: 0 * 2012: 2 * 2013: 33 * 2014: 10 * 

2015: 40 * 2016: 5 * 2017: 5). Bylo nakoupeno 21 odpadkových košů a 2 pyramidální 

květinové nádoby. * HŘIŠTĚ - V roce 2018 mělo město ve správě 41 dětských hřišť 

(rok 2012: 36 * 2013: 36 * 2014: 37 * 2015: 37 * 2016: 38 * 2017: 38). 

Jejich údržba a opravy stály městskou pokladnu 1 208 000 Kč (rok 2012: 
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215 000 * 2013: 275 000 * 2014: 755 000 * 2015: 243 000 * 2016: 140 000 * 2017: 

316 000 Kč). Každoročně je hrazena: celoroční kontrola sportovišť v Nové Pasířské, ul. 

Řetízkové a Liberecké, v jarních měsících instalace plat na hladinu jablonecké přehrady, 

na podzim jejich odstranění a přesun velkého mola od hráze přehrady na hladinu. 

Provádí se drobné opravy a běžná údržba sportovišť, mezi větší akce roku 2018 patřila 

oprava oplocení na kurtech u přehrady a sportoviště v ulici Na Úbočí.  

PSI, KOČKY I JINÁ ZVÍŘATA - Není povinností města po psech uklízet, ale 

osoby, která psa venčí, říká obecně závazná vyhláška 2014/1 – pravidla pohybu psů a 

zvířat. V případě, že někdo po svém psovi neuklidí, dopouští se přestupku a může být 

pokutován až pěti tisíci korunami. Základem je samozřejmě přestupek majiteli psa 

prokázat. Pokutu může udělit strážník, osoba pověřená magistrátem a správní orgán.  

STATISTIKA - oddělení rozpočtu a poplatků magistrátu vybralo v roce 2018 

v poplatcích za psy 1 494 000 Kč (v roce 2009: 1 708 000 * 2010: 1 671 000 * 2011: 

1 632 000 * 2012: 1 521 000 * 2013: 1 444 000 * 2014: 1 437 000 * 2015: 1 431 000 * 

2016: 1 441 000 * 2017: 1 431 000 Kč). Na území města bylo v roce 2018 odchyceno:  

 181 psů (v roce rok 2012: 138 * 2013: 120 * 2014: 144 * 2015: 115 * 2016: 95 * 

2017: 103),  

 189 koček (v roce 2012:160 * 2013: 166 * 2014: 156 * 2015: 206 * 2016: 199 * 

2017: 200).  

Jak vysoké jsou vynaložené náklady: 

 odchyt zvířat a jejich pobyt v útulcích 316 000 Kč (rok 2012: 387 000 * 2013: 

424 000 * 2014: 393 000 * 2015: 431 000 * 2016: 364 000 * 2017: 381 000),  

 za veterinární péči 351 000 Kč (v roce 2012: 405 000 * 2013: 383 000 * 2014: 

379 000 * 2015: 402 000 * 2016: 492 000 * 2017: 447 000),  

 deratizace a odchyt holubů 63 000 Kč (2012: 55 000 * 2013: 117 000 * 2014: 

69 000 * 2015: 70 000 * 2016: 148 000 * 2017: 218 000).  

Zatímco vloni byla na území města odchycena tato zvířata: zakrslý králík, morče, rorýs 

a kuna, v roce 2018 byli odchyceni 4 zakrslí králíci, morče, potkan, 3 gekoni a sele. 

STŘÍPKY Z ČERNÉ KRONIKY - Se zvířátky, a nejen s pejsky, mají často co do činění 

muži zákona. Tady jsou některé příběhy z policejní kroniky. * Druhý únorový pátek po 

poledni požádali záchranáři městskou policii o asistenci. Potřebovali, aby se strážníci 

postarali o psa, jehož majitele odváželi do nemocnice. Jorkšírského teriéra si ze 

služebny policie vyzvedla pracovnice útulku Dášeňka. * První říjnovou neděli 

dopoledne přijalo operační středisko městské policie oznámení ženy, že už přes dvě 

hodiny má na zahradě dva zaběhlé psy a nemůže kvůli nim z domu. Šlo o německého 

ovčáka a křížence pitbula. Ukázalo se, že majitel jednoho ze psů provozuje nedalekou 

hospodu. Přijel na místo, psa si odchytl a zároveň uvedl, že druhý patří jeho sousedce. I 

ta se po chvíli dostavila. Strážníci oba majitele psů poučili, že se dopustili protiprávního 

jednání, jelikož nezabezpečili své psy proti útěku. * Malá 

sýkorka ležela na chodníku v ulici generála Mrázka. Byla živá, 

pípala, ale nemohla nebo neuměla vzlétnout. Strážníci 

kontaktovali útulek a ptáčka v pořádku předali. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95553&x=800&y=570&test=ccc
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PAMÁTKY: OBNOVA, ÚDRŽBA, DOTACE   
MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA JABLONCE - potvrzená vyhláškou 

Ministerstva kultury ČR, zahrnuje 156 nemovitých památek zapsaných v Ústředním 

seznamu kulturních památek. Na správním území města se v roce 2018 nacházelo 223 

takto registrovaných památek.  

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY v samotném Jablonci 

podpořilo ministerstvo kultury v roce 2018 částkou 1 695 000 Kč (v roce 2017: 

1 610 000 * 2016: 1 435 000 Kč * 2015: 1 130 000 Kč), celkové náklady s pomocí 

města dosáhly výše 4 505 299 Kč (2017: 5 076 753 * 2016: 10 720 479 Kč). V roce 

2018 byla dotace poskytnuta na obnovu těchto kulturních památek:   

 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, Husova 2: oprava omítek a výmalba 

v kruchtě, ve vstupu a další související práce.  

 VILA V NIVÁCH 10 (foto dole): obnova jihozápadní fasády - oprava omítek 

včetně štukových prvků fasády, fasádní nátěr, klempířské konstrukce. 

 MĚSTSKÝ DŮM, PODHORSKÁ 23: výměna 15 ks špaletových oken.  

 MĚSTSKÝ DŮM, MLÝNSKÁ 2: výměna oken severní a východní fasády domu. 

  ČINŽOVNÍ DŮM, U ZELENÉHO STROMU 1: oprava střechy - tesařské 

konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce. 

 MĚSTSKÝ DŮM, KOREJSKÁ 17: obnova čelní fasády - oprava omítek včetně 

štukových prvků fasády, fasádní nátěr. 

PLÁNY NA ROK 2019  - V listopadu 2018 předložilo město na Ministerstvo kultury 

ČR žádost o dotaci ve výši 10 733 000 Kč na projekt obnovy s náklady 21 469 000 Kč. 

Zahrnuto bylo 8 následujících akcí (o jejich podpoře rozhodlo ministerstvo v lednu 

2019 přidělením finanční kvóty ve výši 1 845 000 Kč): 

 VILA Č. P. 1581, LÍPOVÁ 7: oprava dvorní fasády - provedení nové omítky a 

repase oken. 

 MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 1232, PODHORSKÁ 65: oprava střešní krytiny vč. 

klempířských prací. 

 MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 1971, KOREJSKÁ 17: oprava východní a západní 

fasády domu vč. klempířských prací.  

 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - starokatolický č. p. 1560, Husova 2: výmalba 

spojovacího schodiště věže mezi podkruchtím a kruchtou.  

 MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 375, 

PODHORSKÁ 23: výměna oken v 

podkroví a štítové stěně.  

 VILA Č. P. 977, V NIVÁCH 10 (viz 

foto): oprava jihovýchodní strany fasády 

včetně nátěru vnějších omítek a doplnění 

štukových ornamentů a obnova tří 

kusů vstupních dveří. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94223&x=800&y=570&test=ccc


   KRONIKA roku 2018                                                                                 200  

 

 MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 1812, MLÝNSKÁ 2: oprava střechy včetně 

klempířských prací. 

 MĚSTSKÝ DŮM 489, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 15: oprava fasády a jejich prvků.   

CESTAMI PROMĚN: KŘÍŽKY A KŘÍŽE, KULTURNÍ PAMÁTKY 

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - Program je realizován prostřednictvím obcí s 

rozšířenou působností. Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu 

Jablonci nad Nisou - coby pověřené obci, pro rok 2018 příspěvek ve výši 457 000 Kč (v 

roce 2017: 473 000 * 2016: 448 000 * 2015: 449 000 Kč). Restaurování pamětního 

kříže v obci Nová Ves nad Nisou nebylo zrealizováno z důvodu krátkého časového 

termínu od schválení dotace, finanční částka 100 000 Kč tak byla dle podmínek 

žadatelem vrácena ministerstvu kultury. V rámci realizovaných akcí tak byla vyčerpána 

finanční částka 357 tisíc korun na obnovu těchto tří kulturních památek: 

 80 000 Kč - RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO v Sokolí 

ulici, na pozemku parcely č. 1686/4, v katastrálním území Jablonec nad Nisou. 

 187 000 Kč - VÝMĚNA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ za stávající kopie 

na objektu Pražská č. p. 1528/18 na pozemku st. p. 1320, katastr Jablonec. 

 90 000 Kč - OBNOVA KOSTELA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE v Lučanech 

nad Nisou – restaurování původní šablonové výmalby, na pozemku st. p. č. 456 

v katastrálním území Lučany nad Nisou.   

 

DOTACE LIBERECKÉHO KRAJE: OBNOVA KŘÍŽKŮ 

RÝNOVICE A KOKONÍN - Dotace LK: 90 750 Kč, celkové náklady: 181 500 Kč * 

Město předložilo v květnu 2017 na Liberecký kraj žádost o dotaci na obnovu dvou 

drobných sakrálních památek, které se dochovaly pouze z části - křížku u zdi 

rýnovického římskokatolického kostela a křížku v Kokoníně. Dotace byla poskytnuta v 

listopadu 2017. Projekt byl dokončen v únoru 2018. Oba obnovené křížky Jablonec 

nominoval do soutěže Má vlast cestami proměn - INFORMACE VIZ NÍŽE.  

LUKÁŠOV A VRKOSLAVICE - Jablonec předložil v únoru 2018 na Liberecký kraj 

žádost o dotaci ve výši 78 650 Kč (celkové náklady 157 300 Kč) na obnovu dvou křížků 

– první na křižovatce Československé armády a Cihelná v Lukášově a druhý ve 

Vrkoslavicích na křižovatce ulic Vrkoslavická a Revoluční. Dotace nebyla poskytnuta. 

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN je putovní výstava, jejímž posláním je přinášet 

svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. Její součástí je 

soutěž o nejlepší proměnu. Připomeňme, že jako první zastupovala Jablonec v roce 

2015 kaplička v Proseči, jejíž 4. místo v konkurenci dalších 99 památek bylo rozhodně 

cenné. V roce 2016 to byl za Jablonec křížek ve Vysoké ulici a zrekonstruovaný 

vodojem na Dobré vodě – ten si vysloužil Cenu odborné poroty. Vloni soutěžil tři metry 

vysoký pískovcový barokní kříž v Proseči, stojící pod staletými lipami u odbočky na 

Horní Proseč už od roku 1775 a patřící tak k nejstarším kamenickým 

památkám v okolí. V roce 2018 Jablonec do soutěže zaslal hromadnou 
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nominaci zrenovovaných jabloneckých křížků, a to kříž v Rýnovicích a Simmův kříž na 

Tyršově stezce v Kokoníně, coby poděkování všem, kteří se na jejich obnově podíleli. 

Mimo jiné zazněla slova podpory i od primátora: Drobné památky jsou součástí 

veřejného prostoru, a i 

když se nejedná o velké 

objekty, jsou to více či 

méně významná 

umělecká díla, která 

vzbuzují u lidí čím dál 

větší pozornost. Křížky u 

cest pro pocestné vždy 

znamenaly zastavení a 

rozjímání, i v dnešní 

rychlé době se lidé stále 

častěji potřebují zastavit. 

Těší mě, že v Jablonci se 

nám daří vytvářet pro 

taková krátká spočinutí 

podmínky. 

CESTAMI PROMĚN – PANELY PUTOVNÍ VÝSTAVY BYLY  

NA KOMENSKÉHO ULICI V JABLONCI K VIDĚNÍ DO 16. ZÁŘÍ 

SIMMŮV KŘÍŽ NA TYRŠOVĚ STEZCE - Někdy se drobná památka v krajině 

znovu zrodí doslova téměř z ničeho. Tak, jak se to stalo křížku na Tyršově 

stezce v Kokoníně, který byl vysvěcen letos o Velikonocích. Nic se však neděje 

jen samo od sebe. Nebýt nadšenců – Lenky Tomkové, Ivany Řimnáčové, Josefa 

Šikoly, Otokara Simma, Milana Bajera, Hanky Daškové, jejích kluků v žlutých 

vestách a řady dalších lidí, ležel by jeden z nejstarších jabloneckých polních 

křížů dodnes zasutý v blátě a travinách a lidé, kteří by o jeho existenci nevěděli, 

by místo míjeli bez povšimnutí…- ozřejmuje Marek Řeháček, tajemník jabloneckého 

magistrátu a také spisovatel, jenž je známý zálibou ve vlastivědě a pátrání v minulosti - 

VIZ KRONIKA 2016. Byl to totiž on, kdo historii Simmova kříže vypátral a popsal 

v seriálu Jablonecké maličkosti v letošním březnovém čísle radničního měsíčníku. Tady 

je jeho vyprávění. - Podle dobových informací byl původně na kamenném 

podstavci ze žuly a pískovce vztyčen kovaný kříž, na němž byly připevněny 

postavy Ježíše a Panny Marie, namalované na plechu. Památku doplňoval i 

citát z Lukášova evangelia – ona Ježíšova slova, která měl vyslovit, když byl 

přibit na kříž: ´Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist´ čili ´Otče, do 

Tvých rukou odporoučím ducha svého´. Historie této sakrální 

památky je poměrně dlouhá, ale přesto toho o ní příliš nevíme.  



   KRONIKA roku 2018                                                                                 202  

 

Kříž měl roku 1800 postavit na svém pozemku při cestě z Dolního Kokonína do 

Rychnova hospodář Josef Simm z domu č. 150. Jeho potomci se pak o něj léta starali: 

nejprve Anton Simm a později Franz Simm; v pozemkové knize se dochovala zmínka z 

23. března 1839, kdy mu byla uložena povinnost „obraz našeho Spasitele na věčné časy 

v dobrém a čistém stavu udržovati“. Simmovi byli prastarý a velmi rozvětvený 

kokonínský rod, který je zde zmiňován již v 16. století. Stavitel kříže Josef Simm měl 

svůj statek číslo 150 na dnešní Tyršově stezce; v místě nad cestou, kde nyní stojí na 

navážce zemědělská stavba s násypkami. Šlo o poměrně velké hospodářství; vlastnil ale 

i pozemek pod cestou, na němž byl vztyčen křížek. Důvodem jeho stavby mohla být jen 

prostá zbožnost, ale kříž mohl také sloužit jako obrana proti nedobrým duchům. 

Nedaleko od něj totiž bylo místo zvané kdysi der alte Friedhof (Starý hřbitov, někdy 

zvaný také Francouzský), zde byli podle pověsti pohřbeni mrtví za času moru či jiné 

epidemie; sám rychtář Simm zde při kopání prý nalezl zbytky kostí. Anton Simm z č. 

150 byl kokonínským rychtářem v letech 1773–1832, a dožil se na tehdejší dobu 

neuvěřitelných 90 let. Podle prastaré matriky právě on byl předkem (možná i otcem, ale 

ze staré matriky to není zcela zřejmé) hospodáře Josefa Simma. Ten se narodil v roce 

1773 a zemřel dne 21. ledna 1851 v domě č. 150. Zajímavé je, že ze stejného domu pak 

pocházel i Franz Simm, malíř a obecní představený mezi léty 1855–1861. Zajímavé 

rovněž je, že Simmovi byli spřízněni se známým rodem kokonínských mlynářů Kittelů, 

kteří měli svůj mlýn na dohled od křížku, v dodnes stojícím výstavném domě č. 55. 

Monogram AS a letopočet 1807 je uveden na klenáku jeho vchodového portálu a 

připomíná čas, kdy si Anton Simm vzal mlynářovu dceru Kláru Kittelovou a společně 

starý mlýn přestavěli. Zdeněk Tomek vzpomínal, že Simmův kříž ještě před časem v 

místě stál, byť již notně omšelý a poškozený. V říjnu 2009 jej definitivně shodily 

padající větve okolních lip při náhlé sněhové kalamitě. Poškozené kameny skončily na 

protější straně cesty, kde po čase zapadly do hlíny a pomalu je pohlcovala vegetace. Až 

v roce 2013 dostala Iva Řimnáčová od Lenky Tomkové tip na záchranu této téměř 

zničené památky. S jabloneckými patrioty Otou Simmem a Milanem Bajerem pak 

odkryli první kameny, základy ze země pod vedením Hanky Daškové vykopali 

pracovníci, vykonávající pro město veřejné práce. Ukázalo se ale, že podstavec kříže je 

poškozen natolik, že může být použit jen zčásti. Naštěstí byla dobře zachována část 

pískovcového kamene s nápisem A 1800 (A je zde zkratka latinského ANNO čili 

ROK). Restaurátor a kameník Petr Verich pak na náklady města Jablonce nad Nisou a s 

podporou Libereckého kraje obnovil a doplnil 

celý podstavec, na nějž byl poté umístěn velký 

litinový kříž, který byl odlit podle předlohy, 

sejmuté na lesním kříži u vsi Husa nedaleko 

Sychrova. Po více jak dvou staletích se pozlacený 

korpus Krista na kříži zaleskl nad tokem říčky 

Mohelky. Neváhám a v nadšení jej 

pojmenovávám Simmův kříž. Na paměť dávného 

sedláka Josefa, který jej postavil; i kamaráda Oty, 

jenž patří k hloučku jeho zachránců. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94594&x=654&y=519&test=ccc
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KŘÍŽKY V RÝNOVICÍCH - Přestože hodiny na věži kostela svatého Ducha 

zatím stále stojí, čas rýnovických drobných památek rozhodně tiká velmi 

hlasitě. Po obnově sloupu s Pannou Marií a Jezulátkem zde došlo 

k restaurování dalších dvou litinových křížů. První a zároveň i úplně nejstarší 

rýnovický křížek najdeme vně jihovýchodní stěny kostela 

sv. Ducha. Litinový kříž na kamenném podstavci vznikl 

díky mlynáři Ignazi Siegmundovi. Tento velmi bohatý muž 

vlastnil na přelomu 18. a 19. století mlýn č. 2 v dnešní ulici 

Želivského a vedle něj – v domě č. 1 – také žil. Krom toho, 

že byl velmi zámožný, byl Ignaz Siegmund také zbožný. 

Do rýnovického kostela věnoval hlavní oltář a další 

zařízení. Před svojí smrtí navíc vyčlenil ze svého majetku 

část peněz, u nichž určil další využití. A tak byl dle jeho 

testamentu z 9. dubna 1809 vztyčen u hřbitovní zdi dne 15. listopadu 1833 kamenný 

postament ze žuly, do něhož byl zasazen litinový kříž s Kristem. Tak to alespoň ve 

svém soupisu rýnovických křížů a soch zaznamenal tamní farář Ludwig Melzer. Vedle 

toho ovšem Lilieho jablonecká vlastivěda z 

roku 1894 uvádí, že ze Siegmundova odkazu 

byl na hřbitově v říjnu 1856 postaven litinový 

kříž s pozlacenou sochou Spasitele. Tak trochu 

to působí, že by Siegmundovy kříže mohly být 

nakonec u kostela dva, i když… Podle faráře 

Melzera byl kříž u hřbitovní zdi dvakrát 

opravován – v letech 1908 a 1933. Poslední 

oprava ovšem proběhla v souvislosti s jeho 

přesunutím ke kostelu. U hřbitova totiž překážel 

výhledu na velkolepý pomník padlým v 1. 

světové válce, který zde nechali Rýnovičtí zřídit 

dle projektu architekta Rudolfa Güntera a 

odhalili jej 28. března 1933. Přestože byl 

mohutný a stroze působící pomník po válce nejprve odstrojen od pamětních desek a 

poté zcela zbořen, přesunutý kříž u kostela už nadobro zůstal. Dlouhá léta zde stál v 

původní podobě, později zmizel litinový kříž. Snad jej kdosi zlovolně urazil, snad 

podlehl sněhu a ledu. Nevíme. Každopádně zde jeho omšelý podstavec stál opuštěný až 

do loňského roku. Tehdy byl zrenovován za prostředky Libereckého kraje a města 

Jablonec restaurátorem Petrem Verichem a byl na něj umístěn pěkný, velmi zdobný 

litinový kříž s pozlacenými Kristem a zajímavým detailem bělostného závoje pod ním. 

* Druhý kříž z litiny je v Rýnovicích na precizně vyrobeném podstavci ze žuly u domu 

čp. 45. Zde jej nechal v roce 1866 vztyčit obyvatel tohoto kdysi výstavného objektu – 

zednický mistr a majitel cihelny A. Jäger. Památka byla v roce 2017 s podporou města a 

ministerstva kultury zrenovována restaurátorem Radomilem Šolcem a uměleckým 

kovářem Petrem Podzemským - VIZ KRONIKA 2017.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94588&x=300&y=275&test=ccc
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100 LET: POMNÍKY OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 

V časovém předstihu několika let si město zmapovalo pomníky první světové 

války na území Jablonce a začalo postupně připravovat jejich opravy tak, aby 

si v roce 2018 mohlo důstojně připomenout 100. výročí ukončení válečného 

konfliktu. Co se pomníků upozorňujících na padlé 

hrdiny i tuto událost týče, jejich počet je odvislý od 

toho, jak se město spojovalo. Jablonec totiž srostl z 

více obcí, přičemž snad každá měla svůj pomník 

padlým synům.  Památníky první světové války stávaly v 

Rýnovicích, ve Mšeně, na Proseči či v Lukášově. Ten 

lukášovský dodnes v jisté formě existuje. Je přestěhovaný 

do parku v ulici Generála Mrázka a je nazvaný Pomník 

bojovníků za svobodu a demokracii a obětem bezpráví (viz foto). Na jeho původní 

místo na lukášovské návsi umístila radnice jeho repliku. Pamětní desky nahradily i 

pomníky ve Mšeně, Proseči a Rýnovicích. Ve Mšeně stával velký pomník vedle kostela 

Nejsvětější Trojice v místě, kde dnes vede ulice U Kostela. O jeho dalším osudu není 

nic známo, dochovala se pouze jedna fotografie. V Rýnovicích stál monumentální 

památník od známého jabloneckého architekta Rudofa Güntera u hřbitovní zdi a v 

Proseči jsou již téměř neznatelné zbytky základů pomníku v porostu nad ulicí U 

Sokolovny. Tolik o těch zaniklých, ale netřeba ztrácet naději. Pár existujících pomníků 

v současném Jablonci stále nalezneme. Pomník na Dobré Vodě, jehož autorem je slavný 

jablonecký architekt Robert Hemmrich, byl před třemi lety shledán ze všech nejvíce 

zachovalý s originálními nápisy, stejně byl na tom nedaleký pomník v parku na 

vrkoslavickém náměstí. Zachovalý zůstal i žulový pomník s klečící ženou v Pasekách 

na rohu Lučanské a Zahradní ulice, který je dílem jabloneckého sochaře Franze Huba. V 

každé ze čtyř stran pomníku byla pamětní deska, jedna s textem Der Heitmat Dank, 

ostatní se jmény padlých. Zajímavostí je, že jména se podařilo dohledat podle záznamů 

Archivu v německém Neugablonz. Před pomníkem byl květinový záhon a malé jezírko 

s vodotryskem, který nyní nahradila parková úprava. Kuriozitou mezi jabloneckými 

památníky je Háj hrdinů - v poválečném období mylně přezdívaný ´Psí hřbitov´, jenž se 

nachází v lese v těsném sousedství domova důchodců v Jabloneckých Pasekách. Domov 

býval za války sanatoriem, kde se ze svých zranění zotavovali vojáci a zemřelé tenkrát 

připomínali pomníčky v blízkém lesoparku. Místu se přezdívá Psí hřbitov, protože 

nápisy po válce zmizely a někteří lidé se poté domnívali, že se jedná o hroby domácích 

mazlíčků. Háj hrdinů respektive jeho obnova byla dokončena v roce 2019 včetně 

slavnostního požehnání církví, proto více informací přinese až další Kronika města. 

Historie se podepsala i na památníku v Kokoníně, jehož torzo stávalo ve zpustlém 

lesoparku. Památník padlým, tzv. Pyramida, prošel radikální rekonstrukcí už v loňském 

roce – VIZ KRONIKA 2017. V červnu 2018 byl památník slavnostně požehnán, o 

čemž svědčí řádky i v této Kronice – VIZ STRANA 114. * V první světové válce 

zahynulo či zmizelo na 900 jabloneckých mužů, Jablonec měl v té 

době zhruba třicet tisíc obyvatel. Válka poznamenala téměř každou 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97164&x=641&y=855
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rodinu a Jablonečtí dlouho hledali důstojné místo pro památník připomínající 

válečné oběti. Jedním z míst byl i park, který měl vzniknout na místě bývalého 

hřbitova na Horním náměstí. K slavnostnímu odhalení pomníku nakonec došlo 

18. října 1936 v městském parku (dnes Tyršův park) na rohu dnešních ulic 

Sadová a U Balvanu. A byla to velká událost, nikdo netušil, že ani ne za tři roky 

vypukne konflikt ještě krvavější. Čtyři desky se jmény 724 padlých a zemřelých 

a 139 nezvěstných obětí první války původně zdobily žulovou zeď směrem do 

parku, byly zničeny po 2. světové válce, kdy se odstraňovalo vše německé. 

Stejně tak v poválečné době došlo k odtesání německého nápisu: Vlast děkuje 

svým mrtvým synům. Dlouhá léta byl památník bez povšimnutí a bez údržby, až v 

posledních letech se zde konají vzpomínková setkání u příležitosti vzniku samostatného 

Československého státu 28. října 1918. Podle podrobného technického průzkumu byl 

v roce 2016 památník shledán ve velmi špatném technickém stavu. Rada města proto 

tehdy odsouhlasila jeho komplexní opravu včetně navrácení desek se jmény obětí a 

pokácení stromu, který stál v těsném sousedství a narušoval statiku. Žádost o dotaci ve 

výši 2 284 941 Kč (celkové náklady: 2 856 177 Kč) byla předložena na Ministerstvo 

obrany v lednu 2017. Cílem projektu byla obnova všech stavebních částí památníku a 

instalace 20 pamětních desek z plastového bronzu se jmény obětí války, které se v 

minulosti ztratily. V 1. kole hodnocení pro rok 2018, které proběhlo v dubnu 2017, 

nebyla dotace poskytnuta. Žádost o dotaci byla v roce 2018 zařazena do 2. kola 

hodnocení pro rok 2019. Vzhledem k tomu, že bylo pro město nezbytné mít 

zrealizovanou obnovu památníku již v roce 2018, bylo od žádosti o dotaci odstoupeno a 

město náklady hradilo ze svého rozpočtu. Tyršův sad i zdejší památník byl centrem 

letošních oslav, kdy si 27. a 28. října Jablonec připomínal 100. výročí vzniku 

samostatného Československa a 100. výročí ukončení 1. světové války - VIZ STR. 134. 

POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V LUKÁŠOVĚ - Žádost o dotaci ve výši 

305 000 Kč (celkové náklady 382 000 Kč) předložil 

Jablonec na Ministerstvo obrany v lednu 2018. Cílem 

projektu je oprava pomníku obětem 1. světové války v 

Lukášově. Pomník se nacházel v parku, který vznikl 

napojením ulice Lukášovské na ulici Československé 

armády. Pomník se po 2. světové válce stal obětí 

protiněmeckých nálad, v parku jsou dodnes základy, 

trámoví a spodní základový sokl (viz foto). Tělo pomníku 

a hlavice existují dodnes a - jak je již výše zmíněno, jsou od 

roku 2005 umístěné v parku Generála Mrázka v centru 

Jablonce nad Nisou. Torzo, resp. nově využité tělo a 

hlavice, posloužilo pro přesné stanovení rozměrů hlavice a 

těla, které budou nově vyrobeny a osazeny v lukášovském 

parku. Dotace byla městu přidělena v listopadu 2018, akce 

bude zrealizována v roce 2019. * Dobová 

fotografie původního pomníku v Lukášově.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97162&x=741&y=853
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JABLONECKÁ RADNICE: 85 LET OD OTEVŘENÍ  

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V JABLONCI - V sobotu 15. září 2018 se otevřely 

na celý den dveře sedmnácti zajímavých památkových objektů po celém městě. Vedle 

prohlídky interiérů čekal na většině míst návštěvníky doprovodný program – 

komentované prohlídky, sportovní aktivity či kvízy pro zvídavé. Na okružní jízdu po 

památkách se opět vydal historický autobus. Letos bylo připraveno několik novinek. 

Kino Junior představilo v dopoledním programu jeden ze svých tematických projektů 

nazvaný Filmbrunch. Spolek Plac po loňském úspěchu zopakoval komentovanou 

procházku městem. Ta byla zaměřena především na radnici, která slaví 85 let od svého 

otevření. Není divu, že se funkcionalistická dominanta našeho města těšila velké 

pozornosti, k prohlídce lákaly především její nově zrekonstruované prostory. 

Pomyslným průvodcem dětí i dospělých se stal prvorepublikový starosta Karl R. 

Fischer, který zavedl účastníky jak do nové, tak i do původní radnice. Připomínkou 

osvíceného starosty byla i pamětní mince, která vznikla ve spolupráci se Střední 

uměleckoprůmyslovou školou a VOŠ. Exhibiční ražba byla součástí prohlídky prostor 

školy a v cíli soutěžní trasy čekala na účastníky coby zajímavá odměna. Oslavy výročí 

radnice vyvrcholily odpoledním kulturní programem, a také pokusem o zápis do České 

knihy rekordů. Symbolická trikolora obtočila celou 

radnici, kterou obestoupili lidé podávající si štafetu 

v podobě skleněného jablka (viz foto). S nápadem 

vytvořit rekord na počest výročí radnice přišli senioři z 

Centra sociálních služeb, ale nezapojili se pouze oni. Své 

ruce spojili děti, mladí lidé i ti dříve narození. Živý řetěz 

kolem radnice vytvořilo 411 lidí a pokus byl 

zaregistrovaný a certifikovaný coby jablonecký rekord.  

REKONSTRUKCE RADNICE POMALU KONČÍ 

NOVÝ ZASEDACÍ SÁL ZASTUPITELSTVA byl po náročné rekonstrukci slavnostně 

otevřen v pondělí 30. října. Prvními hosty byli stávající zastupitelé a držitelé městských 

ocenění Pro Meritis. Práce na obnově velkého zasedacího sálu do původní 

podoby, jak jej navrhl architekt Winter, probíhaly od konce května do konce 
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října. Kompletně se měnila parketová podlaha, elektroinstalace, výmalba, světla i 

nábytek. Veškeré práce nakonec vyšly na 6,3 milionu Kč. Původní rozpočet devět 

milionů se tak podařilo dodržet, a ještě se ušetřilo. „Vrátit radnici ducha 30. let 

alespoň do jejích interiérů a naplnit tak odkaz architekta Karla Wintera bylo 

mým předsevzetím. Poděkování patří všem, kteří se na rekonstrukci radničních 

interiérů podíleli fyzicky i mentálně. Děkuji tajemníkovi magistrátu Marku 

Řeháčkovi a celému provoznímu oddělení za konstruktivní přístup a náročnou 

koordinaci všech prací,“ řekl primátor Petr Beitl při slavnostním otevření velkého 

sálu. Ač má nový sál původní historickou podobu, přítomnost moderních technologií je 

patrná. Zatímco kabely zůstaly důmyslně skryty, očím návštěvníků neuniknou 

reproduktory. Ty jsou potřeba k ozvučení sálu, jehož rozměry jsou vskutku úctyhodné, 

je totiž 20,5 metru dlouhý, široký 8,5 metru a výška do stropu je 7,1 metrů. Novým 

uspořádáním kapacita sálu klesla na 60 míst. I to je ale dostačující, protože jablonecké 

zastupitelstvo je třicetičlenné.  Do velkého zasedacího sálu měli možnost Jablonečané 

nahlédnout u příležitosti Dne památek, to byl ale ještě bez nábytku. Koncem října už byl 

kompletně zařízený a připravený pro ustavující zasedání nového zastupitelstva.  

 

 

 

 

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 202 * Podoba z 30. let 20. století a v roce 1976 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Rok 2008: Jednání v sále v podobě před rekonstrukcí (s umakartovým 

obložením) * prosinec 2017 * Foto archiv města, Jiří Jiroutek a Petr Vitvar 

ÚPRAVY RADNIČNÍCH INTERIÉRŮ - Rekonstrukce zasedacího sálu symbolicky 

završila snahu vedení města vrátit reprezentačním prostorám původní podobu z doby 

stavby radnice na začátku 30. let minulého století. Připomeňme si, že v roce  

 2011 bylo upraveno západní křídlo ve 2. patře, kde je kancelář primátora,  

 následovaly úpravy radničních chodeb a dveří,  

 postupná obnova některých kancelářských prostor, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93672&x=868&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93669&x=865&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95176&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95177&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93670&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95295&x=889&y=570
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 2014 rozsáhlá rekonstrukce parteru a jeho přeměna na informační centrum za 

8,5 milionu korun, 

 2015 byla zahájena obnova zasedacích místností ve 2. patře,  

 2016 v prosinci byl nad schodištěm odhalen městský znak, který je kopií 

žulového znaku z radniční fasády. Úprava schodiště a pořízení znaku stálo 

necelých 230 tisíc korun,  

 2017 se v radničním vestibulu poprvé rozsvítily dvě velké lucerny vyrobené 

podle původních výkresů architekta Wintera. Za zhotovení a instalaci luceren 

město zaplatilo 440 tisíc korun. V rámci Dne památek byly poprvé veřejnosti 

představeny dvě menší zasedací místnosti, celková cena za jejich rekonstrukci 

dosáhla šest milionů korun.  

RADNIČNÍ OKNA - Radniční okna byla opravena v osmi etapách v letech 2011 až 

2017.  Dubová okna v zasedačkách získala červenohnědou lazuru, ostatní jsou v odstínu 

historicky správné vanilkově žluté. Renovace a repase radničních oken stála 13 milionů 

korun, přičemž součet dotačních peněz na jednotlivé etapy dosáhl 3,7 milionu korun. 

FASÁDA BUDOVY RADNICE - První velkou opravou prošla fasáda radnice v letech 

1987-1989. Použitá technologie byla ale nevhodná pro místní klima, omítka se začala 

záhy odfukovat, opadávat a stav byl stále neutěšený. Od července do prosince 2004 se 

opravily omítky radničního dvora nákladem 5,5 milionu korun. K radikální rekonstrukci 

fasády s návratem k původní barevnosti město přistoupilo v roce 2016. První etapa se 

týkala západní strany radnice a věže a náklady přesáhly 13 milionů korun. V roce 2017 

se dokončovala věž a v plánu byla oprava fasády strany jižní a východní. Harmonogram 

zpozdil nedostatek pracovních sil, takže finální omítky včetně klempířských prvků a 

opravy balkonu provedla firma až letos v červenci. Druhá etapa oprav fasády na jižní a 

východní straně vyšla v roce 2018 na 5 139 985 Kč. Poslední, severní strana radniční 

budovy přišla na řadu letos na 

podzim. Základní jádrová omítka, 

která v roce 2018 stála 2 219 437 Kč, 

přes zimu vyzraje a v roce 2019 bude 

fasáda dokončena. Za opravy fasády, 

exteriéru i interiéru věže a aktivní 

bleskosvod, který se na vrchol věže 

instaloval letos v květnu, město dosud 

zaplatilo 23 milionů, z toho 800 tisíc 

byla státní dotace.  

PAMĚTNÍ DESKA KARLA WINTERA - Pro stavbu radnice na přelomu 20. a 30. 

let minulého století vypracoval architekt Karl Winter více než tisíc plánů. 

Budovu včetně interiérů rozkreslil do nejmenších podrobností. Většina výkresů 

se dochovala, proto byla soudobá rekonstrukce jednodušší. Rada města zadala 

návrh a výrobu pamětní desky tohoto pro Jablonec významného architekta, 

odhalena bude začátkem příštího roku v radničním vestibulu. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94445&x=879&y=570&test=ccc
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JABLONEC PŘÁTELSKÝ NEJEN K RODINĚ  
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ   

ORGANIZACE Z OBLASTI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ, založené statutárním městem 

Jablonec nad Nisou, které je tak jejich zřizovatelem: 

 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 

Emilie Floriánové 1736/8 - Centrum sociálních služeb je poskytovatelem 

terénní, ambulantní a odlehčovací pečovatelské služby a je i provozovatelem 

Spolkového domu. Ten slouží jako zázemí pro spolky, neziskové organizace 

zejména sociálního zaměření, pro setkávání seniorů a pro jejich aktivity. Dům je 

bezbariérový a disponuje počítačovou učebnou s plně vybavenými stanicemi, 

velkým sálem se zrcadlovou stěnou, malým sálem a učebnami. Všechny 

prostory jsou vybaveny moderními audiovizuálními prostředky. Prostory jsou 

určeny pro pravidelnou i občasnou činnost vzdělávací, společenskou, kulturní, 

zájmovou i pohybovou. 

 NEMOCNICE Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Nemocniční 

4446/15 - Nemocnice poskytuje a organizuje léčebnou i preventivní péči, 

ambulantní péči, lůžkovou základní a speciální diagnostickou léčebnou péči, vše 

v souladu s platnou legislativou České republiky. Dále zajišťuje výchovu a další 

vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví i další činnosti nezbytné k plnění 

stanovených úkolů včetně poskytování nadstandardních zdravotnických služeb v 

souladu s platnou legislativou – více viz Zdravotnictví. 

STATISTIKA: DOTACE MĚSTA PRO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - V 

roce 2018 bylo podáno na oddělení sociálních služeb magistrátu 31 žádostí o dotaci z 

rozpočtu města (2017: 32 * 2016: 34) od 17 poskytovatelů sociálních služeb zapojených 

do komunitního plánování, požadavek dosáhl výše 6 888 763 Kč (2017: 6 727 856 Kč * 

2016: 6 064 747 Kč). Zastupitelstvo města schválilo rozdělení částky ve výši 6 886 000 

Kč (2017: 4 373 000 * 2016: 4 248 000 Kč) mezi všech 17 poskytovatelů a na podporu 

jedenatřiceti sociálních služeb, a to konkrétně: 

1. ADVAITA – odborné sociální poradenství 345 000 Kč, služby následné péče 

235 000 Kč, terapeutické komunity 210 000 Kč,  

2. ANDĚL STRÁŽNÝ – tísňová péče 129 000 Kč, 

3. ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, 

Klub Jablonec – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 58 000 Kč, 

4. CENTRUM LIRA – raná péče 480 000 Kč, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 429 000 Kč, 

5. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje – osobní 

asistence 267 000 Kč, odlehčovací služby 58 000 Kč, 

6. COMPITUM – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 187 000 Kč, 

7. DÉČKO LIBEREC – odborné sociální poradenství 170 000 Kč,  
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8. DIAKONIE ČCE – pečovatelská služba 480 000 Kč, nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 480 000 Kč, 

9. FOKUS LIBEREC – sociálně terapeutické dílny 20 000 Kč, podpora 

samostatného bydlení 223 000 Kč,  

10. HOSPIC SV. ZDISLAVY – odlehčovací služby 60 000 Kč,  

11. LAXUS – odborné sociální poradenství 70 000 Kč,  

12. MOST K NADĚJI – kontaktní centra 300 000 Kč, domy na půl cesty 150 000 

Kč, terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách 300 000 Kč, 

13. NADĚJE – Noclehárny 235 000 Kč, azylové domy 470 000 Kč, nízkoprahová 

denní centra 355 000 Kč, terénní programy pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 340 000 Kč, terénní programy pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi 

a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 100 000 Kč,  

14. RODINA24 – osobní asistence 200 000 Kč, domovy se zvláštním režimem 

264 000 Kč,  

15. RYTMUS LIBEREC – sociální rehabilitace 139 000 Kč, 

16. SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR, 

pracoviště Jablonec – odborné sociální služby 27 000 Kč,  

17. TICHÝ SVĚT – sociální rehabilitace 80 000 Kč, tlumočnické služby 25 000 Kč.  

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST - V roce 2018 spolupracovalo s městem 45 

neziskových organizací (2017: 44 * 2016: 42). I letos řada z nich působila též v roli 

poskytovatele sociálních služeb, podílela se společně na komunitním plánování a byla 

zapojena do aktivit v rámci prorodinné politiky města. V prázdninových měsících byla 

provedena komplexní aktualizace adresáře neziskových organizací z oblasti sociální a 

zdravotní na webu města a jejich nové přihlášení ke spolupráci. Pravidelná byla 

pracovní setkání pracovníků magistrátu se zástupci neziskových organizací. Do úspěšně 

realizovaných aktivit patřil 16. ročník projektu Společně nejen na jevišti a 19. ročník 

Dne zdravotně postižených. Při řešení bezbariérovosti města bylo přijato a řešeno na 

dvaatřicet podnětů a připomínek jednak od samotných občanů a členů neziskových 

organizací, ale i z pracovních skupin komunitního plánování a od Rady starších. 

Nejvíce byly zastoupeny podněty k řešení bariér od osob s omezenou schopností 

pohybu, kam patří kromě vozíčkářů i senioři, těhotné ženy a maminky s dětmi do tří let. 

Podněty byly vzneseny také k přístupnosti volebních a hlasovacích místností, přístupu 

do bytového domu či dostupnosti půjčoven kompenzačních pomůcek ve městě v době 

prázdnin.  Řešily se úpravy zeleně ve vyznačených trasách pohybu nevidomých osob. 

Magistrát města Jablonce se zapojil do projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící, 

byly získány 2 tablety pro on-line tlumočení do znakové řeči prostřednictvím Tiché 

linky a provedeno zaškolení v jejich obsluze a zpracovány informace pro občany na 

webu města. Vše s cílem zpřístupnit úřad osobám s postižením sluchu. 

Oddělení sociálních služeb pak z vlastní iniciativy mimo jiné pravidelně 
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kontrolovalo funkčnost zvukových majáků pro nevidomé na budovách magistrátu. Byla 

ověřena také funkčnost eurozámků instalovaných po městě.  

TISKOVÉ ZPRÁVY: JABLONEC ÚČINNĚ ODSTRAŇUJE BARIÉRY UŽ 14 LET - 

Statutární město Jablonec systematicky a dlouhodobě usiluje o bezbariérovost ve svých 

objektech i v celém městě. Na odstraňování bariér pro handicapované občany magistrát 

spolupracuje s neziskovými organizacemi z oblasti sociální a zdravotní. V roce 2004 

zastupitelé schválili strategický dokument Jablonec nad Nisou – město bez bariér, v té 

době se také začalo s bezbariérovostí opravdu koncepčně pracovat. Od roku 2009 je pak 

bezbariérovost součástí komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb Jablonecka. 

„Sbíráme podněty z terénu, především od lidí zdravotně handicapovaných a také od 

neziskových organizací,“ zní z oddělení sociálních služeb, která podněty eviduje, 

předává dál, sleduje jejich vývoj a informuje o něm jejich autory. * Přístupný magistrát 

- Ačkoli k hlavnímu vchodu radnice vede pár desítek schodů, a schodiště je hned za 

vstupními dveřmi, rodičům s kočárky nebo vozíčkářům či méně pohyblivým lidem 

budova rozhodně není nepřístupná. V informačním centru v přízemí je bez potíží možné 

sjednat si schůzku s příslušným úředníkem a na místě vyřídit vše potřebné. Ze severní 

strany radnice vedle vchodu do kina je možné využít bezbariérový vstup s výtahem. Na 

tamním parkovišti jsou u vchodu také vyhrazena dvě parkovací místa pro osoby 

s průkazkami ZTP. První patro radniční budovy je víceúrovňové, ale krátká schodiště 

pomáhají překonat pojízdné plošiny. Přístupná je tak obřadní síň i zasedací místnosti ve 

druhém patře. Nevidomým a slabozrakým slouží a pomáhá zvukový maják u hlavního 

vchodu do radnice. Ten je upozorní, kde se nacházejí, a naviguje je do informačního 

centra. To je samozřejmě také bez bariér a nabízí také komunikátor pro klienty se 

zbytky sluchu či tablet pro on-line tlumočení do znakové řeči. Budova v Komenského 

ulici má pro své návštěvníky rezervovaná dvě parkovací místa na dobu 30 minut 

v zadním traktu z ulice Máchova, hlavní vstup je samootevírací a i u něj je navigační 

zvukový maják pro nevidomé. Také zde je možné využít tablet nebo hlasový 

komunikátor pro osoby se sluchovým postižením. V přízemí je bezbariérové WC 

s přebalovacím pultem. V obou budovách lze požádat o tlumočení do znakové řeči 

prostřednictvím Tiché linky. * Přístupný web - Jablonecký magistrát je bezbariérový i 

na internetu. Webové stránky města splňují zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby 

přístupného webu. „Při zveřejňování se snažíme cestu k informaci nevidomým a 

slabozrakým uživatelům zjednodušit použitím textové varianty informace, bez složitého 

otevírání zbytečných příloh,“ vysvětluje webmaster Petr Vitvar a pokračuje: „Nově 

nabízíme navigaci po budově. Kromě běžných tras po schodech či výtahem si mohou 

imobilní návštěvníci nechat na mapě zobrazit bezbariérové trasy k hledané kanceláři za 

použití bezbariérového výtahu či speciálních plošin.“   

JABLONECKÝ MAGISTRÁT MŮŽE LÉPE KOMUNIKOVAT S NESLYŠÍCÍMI - Jablonec 

se připojil k projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící a má nyní k dispozici dva 

tablety pro lepší komunikaci s nimi. Prostřednictvím tabletů od organizace Tichý svět je 

možné se připojit na Tichou linku, kde je připravený tlumočník k překladu hovoru do 

znakového jazyka nebo k jeho přepisu. Organizace Tichý svět začala s tlumočením 

online do znakové řeči prostřednictvím tabletů nejprve v nemocnicích, nyní 
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nabídli spolupráci také úřadům a Jablonec ji přijal. Na práci se dvěma tablety k 

tlumočení se zaškolily dvě pracovnice ze sociálního odboru s jednou náhradnicí. 

Tlumočení však bude moci užívat celý úřad, jen je třeba si schůzku nejprve domluvit. * 

Ne každý neslyšící rozumí psanému textu, a proto je tu Tichá linka. Psanému textu 

rozumí zpravidla jen ti, kdo přišli o sluch v pozdějším věku. Neslyšící od narození 

používají znakový jazyk, jenž se od běžného psaného jazyka liší. Online Tichá linka na 

obrazovce tlumočí buď do znakového jazyka a naopak, nebo přepisuje mluvený text do 

psaného. Tichý svět provozuje linku od roku 2008, od roku 2015 nabízí přepis 

mluveného textu pro lidi, kteří neznakují, především pro starší lidi, kteří špatně slyší, ale 

nemají problém se čtením. Ročně má přes 20 000 spojení, služba je zdarma a nonstop… 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ - Protože před třemi lety skončila platnost stávajícího 

komunitního plánu sociálních a navazujících služeb, byl v roce 2016 zpracován nový 

dokument, a to již 3. plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 

2019. V roce 2018 byly realizovány cíle a opatření tohoto třetího komunitního plánu. 

Jeho prostřednictvím město ve spolupráci s organizacemi sledovalo potřebnost a 

efektivitu poskytovaných sociálních služeb na svém území, plán obsahuje mimo jiné 

základní síť sociálních služeb včetně jejich potřebných kapacit. Dokument byl schválen 

na prosincovém jednání zastupitelstva. Jednání pracovních skupin se pravidelně 

účastnilo na sedm desítek zástupců organizací – poskytovatelů sociálních i navazujících 

služeb, města a občanů, kteří se podíleli na tvorbě komunitního plánu a plnění úkolů 

souvisejících se zajištěním potřebných služeb pro občany na území města. V průběhu 

roku 2018 pracovní skupiny a řídící skupina komunitního plánování zpracovaly Akční 

plán pro rok 2019. * Poskytovatelé sociálních služeb se připojili k akci:  

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Cílem je zviditelnění sociálních služeb jako přirozené 

a nutné součásti každé moderní společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a 

integrace všech skupin jejich obyvatel. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, 

rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, 

ale i lidem, kteří jsou ohroženi například sociálním vyloučením. Těm všem pomáhají žít 

běžný život, i když mají nějaká omezení. S pomocí správné sociální služby mohou 

pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe 

i svou domácnost. V České republice působí na dva tisíce poskytovatelů sociálních 

služeb, dohromady mají na 700 000 klientů, zaměstnávají desetitisíce lidí. Výroční 

desátý ročník Týdne sociálních služeb se konal v Jablonci ve dnech od 8. do 14. října. 

V jeho průběhu otevřelo svá sídla registrované sociální služby působící v našem městě i 

sousedním Liberci. Připravené byly ukázky činnosti i kulturní program. Den otevřených 

dveří nabídly: Advaita, Centrum ambulantních služeb, Liberec a terapeutická komunita 

v Nové Vsi. * Domov důchodců v Jabloneckých Pasekách * Diakonie ČCE Jablonec – 

nízkoprahové centrum Kruháč v Lidická ulici a Padák v Palackého ulici * Domov a 

centrum denních služeb, U Balvanu, Jablonec * Fokus Liberec - Kavárna Floriánka ve 

Spolkovém domě v Jablonci * Azylové zařízení Naděje Jablonec – ulice Za Plynárnou a 

Dlouhá * Rytmus Liberec - E. Floriánové, Jablonec n. N. * SeniA, Dlouhá ulice, 

Jablonec * Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Dlouhá 

ulice, Jablonec * Tichý svět, Liberec.  
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AZYL: NADĚJE, DIAKONIE, KRUHÁČ, TULIPAN 

NADĚJE NABÍZÍ PĚT SLUŽEB – Nezisková organizace Naděje poskytuje v Jablonci 

nad Nisou pět sociálních služeb - nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový 

dům, terénní program pro osoby bez přístřeší a terénní program pro lidi ohrožené 

sociálním vyloučením. Většinu nabízí v azylovém domě v ulici Za Plynárnou, který 

město v roce 2015 zrekonstruovalo za téměř 20 milionů korun s přispěním dotace z 

Regionu soudržnosti Severovýchod. Naděje se sem přestěhovala na Vánoce 2015 z 

nevyhovujících prostor v Podhorské ulici, které obývala od roku 1998. V nové budově 

disponuje 25 lůžky v noclehárně, dvaceti v azylovém bydlení a deseti lůžky krizového 

bydlení. V mrazivém období nabízí navíc místo pro dalších dvacet klientů a ještě tzv. 

horké židle v nízkoprahovém denním centru, kde klient zdarma může přečkat studenou 

noc a tím si možná zachránit život. Klienti se v azylovém domě mohou vykoupat, najíst 

se a vyprat prádlo. Služby Naděje statutární město každý rok finančně podporuje v 

rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle příslušného 

zákona. V roce 2018 Jablonec přispěl 1 500 000 Kč (vloni 997 000 * 2016: 1 132 000 * 

2015: 1 124 000 Kč). Jednotlivé služby byly v roce 2018 podpořeny následovně:  

 nízkoprahové denní centrum 355 000 Kč (rok 2017: 250 000 * 2016: 284 000 * 

2015: 282 000 Kč),  

 noclehárna 235 000 Kč (2017: 167 000 * 2016: 189 000 * 2015: 188 000 Kč), 

 azylový dům 470 000 Kč (2017: 333 000 * 2016: 379 000 * 2015: 376 000 Kč), 

 terénní program pro osoby bez přístřeší 100 000 Kč (v roce 2017: 57 000 * 

64 000 * 64 000 Kč), 

 terénní program pro lidi ohrožené sociálním vyloučením 340 000 Kč (2017: 

190 000 * 2016: 216 000 * 2015: 214 000 Kč).  

DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ působí ve 33 střediscích, 

která pracují na sto místech po celé republice. Středisko v Jablonci zahájilo svou činnost   

 v roce 2007 zřízením terénní pečovatelská služby starající se o seniory a osoby 

se zdravotním postižením, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka.  

 Od října 2009 provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč určené 

osobám od 6 do 26 let v obtížné životní situaci. Od června 2017 otevřela pod 

názvem Padák nové nízkoprahové centrum ve Mšeně, které je určené mladým 

lidem z problémového prostředí ve věku 15-26 let. 

 V roce 2014 na základě podnětu z komunitního plánu založila Diakonie třetí 

službu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která pomáhá rodinám s 

jedním či více dětmi ohroženým i dlouhodobou nezaměstnaností, sociálním 

vyloučením a možným odebráním dětí. Ročně tak podpoří minimálně 30–40 

rodin, což je zhruba 120 osob. 

Služba byla poskytována pro jablonecký region v terénu, od roku 2018 nově v 

upravených prostorách také ambulantně. Jablonec totiž získal dotaci 11,1 milionu korun 

v rámci Integrovaného plánu rozvoje území - IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou na 

projekt Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci, tzv. Kruháč. 

Stavba začala v květnu, centrum se do listopadu, kdy bylo hotovo, přesunulo 
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do Lidické ulice. Celkově si přestavba domu na křižovatce U Zeleného stromu (na 

fotografii) včetně vybavení nábytkem 

vyžádala 13,8 milionů korun. Stavební 

úpravou postupně prošla podzemní 

podlaží, fasáda i střecha budovy, 

Kruháč získal nově výtah pro 

bezbariérový přístup do vyšších 

podlaží. Cílem rekonstrukce byla 

úprava ve 2. a 3. patře, kde vzniklo 

místo pro další služby Diakonie ČCE, 

která ročně pomůže nejméně pěti 

stovkám osob. Stejně jako v loňském 

roce získala Diakonie individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec, která 

byla udělena v rámci krajského projektu ´Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny 

a děti v Libereckém kraji´ vyhlášeného na tříleté období 2017 -  2019.   

TULIPAN NOVĚ I V JABLONCI NAD NISOU - Sdružení Tulipan z Liberce, které se 

zabývá propojením světa zdravých a duševně či tělesně nemocných lidí, otevřelo letos 

svou regionální kancelář i v Jablonci na Komenského ulici. Cílem sdružení je 

zaměstnávat či zprostředkovávat zaměstnání zdravotně znevýhodněných lidí, kteří by s 

ohledem na svůj handicap neměli šanci se na volném trhu práce uplatnit. Tulipan 

provozuje chráněnou dílnu, kde lidi s handicapem zaměstnává, ale také úspěšně 

zprostředkovává práci jinde. Nové sdružení zatím není součástí jabloneckého 

komunitního plánu, nicméně probíhají jednání s vedením radnice o možnostech 

vzájemného informování a formách spolupráce. Jablonec má dobře nastavený systém 

komunitního plánování a díky pravidelným schůzkám zapojených organizací také dobrý 

přehled o situaci a potřebách v různých sociálních oblastech. 

JABLONECKÁ RODINA ANEB PRORODINNÁ POLITIKA 

V RÁMCI PRORODINNÉ POLITIKY byly v Jablonci během roku 2018 pořádány 

tradiční akce pro děti i rodiny, řada z nich je již zmíněna v kapitole akcí. Tak jen 

připomeňme, že v únoru město společně s dalšími organizacemi v rámci celostátní 

kampaně Národní týden manželství pořádalo různé aktivity na podporu trvalých 

partnerských, manželských a rodinných vztahů (viz níže). V květnu se konal Den rodiny 

a v červnu pak Den dětí a Den otců.  Říjen patřil oslavám 100 let republiky. Pro seniory 

se konala během roku řada akcí: oslava Mezinárodního dne žen i Svátku matek, 

předvánoční setkání, tradiční je Týden seniorů (viz níže). Během celého roku mohly 

rodiny využít speciálně nabízené slevy ve městě: zvýhodněné víkendové jízdné pro 

rodiny v jablonecké MHD, slevu na sluneční louku u bazénu pro rodiče s malými dětmi 

v době letních prázdnin či systém bonusových vstupenek na filmová rodinná 

představení v jabloneckých kinech. Také byly pravidelně aktualizovány webové stránky 

´jablonecká rodina´, kde občané získávají informace nejen o aktivitách prorodinné 

politiky a o informacích z magistrátu. Dalším informačním zdrojem pro 

veřejnost je stránka Jablonecká rodina na Facebooku.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94689&x=800&y=570&test=ccc
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NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ vznikl v roce 1996 ve Velké Británii s ideou posílit 

vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností 

coby předpokladů dobrého manželství. V současné 

době se koná ve více než dvaceti dalších zemí světa 

– jsou to například Austrálie, Belgie, Irsko, 

Maďarsko, Německo, Polsko, Nizozemí, Rumunsko, 

Slovensko, Švýcarsko či USA. Akce se koná od roku 

2007 také v České republice, letošní 12. ročník se 

odehrál ve dnech od 13. do 18. února v duchu motta: 

Manželství bez mýtů. Jablonec se k celostátní 

kampani na podporu manželství připojil zajímavým 

programem. Připravilo ho město ve spolupráci s 

dalšími pořadateli, kterými byly: Eurocentrum Jablonec, centrum pro rodiny Jablíčko, 

dětské studio Oříšek, římskokatolická farnost Jablonec a Středisko volného času Vikýř. 

Nechyběly tradiční akce, jako je Masopust, pozornosti se těšily i novinky jako například 

promítání filmu na břehu přehrady. Protože jablonecký týden manželství se snaží 

inspirovat a dávat návody na to, jak jinak vyjádřit slova „miluji Tě", byly v nabídce 

výtvarné dílny pro děti a pro dospělé i taneční workshop kubánských tanců. Nechyběly 

samozřejmě besedy a přednášky na téma partnerských vztahů. * 13. 2. od 10:00 hodin: 

Manželství a jeho smysl v dnešní době, od 16:00 Masopust, od 18:00 Letní kino v zimě 

* 14. 2. v 9:00 Valentýnské výtvarné dílny pro dospělé, od 15:00 Valentýn s Vikýřem 

v obchodním domě Central, od 17:00 Šťastně až do smrti, není to jen pohádka * 16. 2. 

Relaxační pobyt pro páry i celé rodiny, od 10:00 Valentýnská dílna pro nejmenší, od 

16:00 Muzikohrátky pro šťastné manželství a rodinu, od 17:00 Mše svatá * 17. 2. od 

13:00 Workshop kubánských a dominikánských tanců, od 16:00 Valentýnský maškarní 

bál, od 19:00 Pyžamová párty v Jablíčku, od 20:00 Salsa night. 

TÝDEN SENIORŮ ANEB 100 KROKŮ DO MINULOSTI - Na podzim, když listy na 

stromech mění svou barvu, nastává období, které patří seniorům. V posledním 

zářijovém týdnu byl pro ně po osmnácté připraven společenský a kulturní program. Jeho 

akcemi byl vyjádřen dík starší generaci za odvedený přínos společnosti a jejich 

rodinám. Program byl zahájen v kostele sv. Anny hudebním vystoupením seniorského 

sboru Izerína a dětského pěveckého sboru Rolnička ze ZŠ Liberecká. V úterý 25. 9. 

odpoledne byl v kině Junior připraven klubový pořad s Naďou Urbánkovou. Ještě před 

tím, tedy dopoledne, byla zahájena výstava v malém sále Eurocentra nazvaná Tvořivé 

ruce našich seniorů aneb 100 kroků do minulosti. Nabídla nejen umělecké výtvory 

seniorů, ale také předměty, které je obklopovaly v průběhu života. Na středu byl 

připravený výlet do Jizerských hor. Ve čtvrtek se uskutečnila ve velkém sále Eurocentra 

akce Centra sociálních služeb – Řepobraní. Jak již název napovídá, byla představena 

tradiční česká plodina, jež prý léčí všechny neduhy. Pátek zval do kina Radnice na film 

Po strništi bos z dílny Zdeňka a Jana Svěrákových. V neděli odpoledne se ve velkém 

sále Eurocentra rozezněla Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše, která hrála nejen k 

poslechu, ale hlavně k tanci. Týden seniorů pořádalo statutární město 

Jablonec ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a s Eurocentrem.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93984&x=615&y=495&test=ccc
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY: SENIOŘI I BEZDOMOVCI  

MAGISTRÁT: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb - Byty 

zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví 

statutárního města Jablonec n. N. (dříve domy s pečovatelskou službou)  

 V roce 2018 bylo přijato 53 žádostí o umístění (v roce 2008: 43 * 2009: 31 * 

2010: 21 * 2011: 29 * 2012: 31 * 2013: 31 * 2014: 43 * 2015: 46 * 2016: 40 * 

2017: 58).   

 Umístěno bylo 12 jednotlivců (v roce 2008: 8 * 2009: 14 * 2010: 7 * 2011: 15 * 

2012: 15 * 2013: 18 * 2014: 19 * 2015: 13 * 2016: 17 * 2017: 17) a 1 dvojice 

(2008: 6 dvojic * 2009: 0 * 2010: 4 * 2011: 3 * 2012: 0 * 2013: 0 * 2014: 2 * 

2015: 4 * 2016: 3 * 2017: 5 dvojic).  

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE - Od 1. ledna 2012 byly v důsledku sociální reformy 

převedeny agendy nepojistných dávek, včetně jejich výplaty, z pověřených obcí a obcí s 

rozšířenou působností na Úřady práce České republiky.  Převedeny tak byly dávky 

pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, mimořádné výhody - průkazy TP, ZTP, 

ZTP/P, příspěvek na mobilitu a ostatní dávky pro osoby se zdravotním postižením - 

příspěvek na zvláštní pomůcky. Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále 

ukládá zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále 

zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

Základním cílem sociální práce na obcích tak zůstala zejména podpora ´sociálního 

fungování´ klienta. Z tohoto důvodu tak od 1. ledna 2012 vzniklo nové oddělení sociální 

péče. Vedle sociálních pracovníků zde pracují i sociální kurátor pro dospělé a 

pracovníci pověření k výkonu veřejného opatrovnictví.  

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI pomáhají klientům řešit nepříznivou sociální situaci, která 

může vzniknout v důsledku například ztráty zaměstnání, nízkých příjmů, ztráty bydlení, 

závislosti na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci, věku apod. Proto se 

sociální pracovníci zaměřují nejčastěji na práci s osobami se zdravotním nebo duševním 

onemocněním, seniory, osobami žijícími rizikovým způsobem života, osobami bez 

přístřeší, s materiálními problémy, nezaměstnanými, obětmi agrese nebo domácího 

násilí či cizinci.  V šestém roce činnosti přišlo na oddělení sociální péče požádat o 

pomoc několik stovek občanů. Některým z nich bylo poskytnuto třeba jen sociální 

poradenství, ale s mnohými z nich bylo pracováno dlouhodoběji.  

V roce 2018 přišlo na oddělení sociální péče požádat o pomoc 782 občanů (v roce 2014: 

478 * 2015: 717 * 2016: 942 * 2017: 793), z toho  

 159 seniorů (v roce 2014: 81, 2015: 148, 2016: 81 * 2017: 136), 

 107 osob se zdravotním postižením (rok 2015: 89 * 2016: 82 * 2017: 119),  

 199 osob ohrožených rizikovým způsobem života (rok 2015:169 * 2016: 234 * 

2017: 185), 

 120 osob bez přístřeší (rok 2015: 90 * 2016: 139 * 2017: 86), 

 134 nezaměstnaných a osob s materiálními problémy (rok 2015:109 * 

2016: 119 * 2017: 144), 
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 48 cizinců a osob národnostních menšin (rok 2015: 81 * 2016: 153 * 2017: 103), 

  12 rodin s dětmi (rok 2015: 27 * 2016: 29 * 2017: 16), 

 3 oběti agrese nebo domácího násilí (rok 2015: 4 * 2016: 11 * 2017: 4. 

BEZDOMOVECKOU OSADU NA PROSEČSKÉM HŘEBENI V JABLONCI zlikvidovali 

v úterý 16. října 2018 na žádost Lesů ČR pracovníci veřejně prospěšných prací. Obydlí 

měli bezdomovci v lese už několik let. Postupem času se ale z jednoduchého přístřešku 

stala osada plná nepořádku, která se co do velikosti dala přirovnat k jedné třetině 

Mírového náměstí. Stany byly postavené ze dřeva, igelitů, různých plachet a řady 

dalších materiálů. Letos už jich v lese stálo pět, z toho jeden dokonce dvoupatrový. 

Kromě dvou desítek lidí zde žilo i několik koček a psů. Magistrát města požádaly o 

pomoc s likvidací příbytků Lesy ČR, jelikož se lidé bez domova utábořili na jejich 

pozemku. Bezdomovecká osada byla obtížně přístupná, cestu musel dokonce proklestit 

bagr, aby projely náklaďáky na odvoz odpadu. Úklid celého prostoru trval den a půl, 

intenzívně na tom pracovala dvacetičlenná skupina lidí, kteří naložili čtyři plná nákladní 

auta. Na veřejný pořádek dohlíželi čtyři strážníci městské policie, k žádnému většímu 

incidentu během likvidace bezdomoveckého obydlí ale nedošlo. S bezdomovci v rámci 

možností pracují sociální pracovníci magistrátu a také terénní pracovníci nedalekého 

azylového domu Naděje. Oslovují je s různými nabídkami řešení jejich životní situace. 

Bohužel víceméně bezúspěšně. „Jsou to lidé, kteří nemají zájem řešit svou životní 

situaci a odmítají veškerou nabízenou pomoc ze strany města i poskytovatelů 

sociálních služeb. I přesto jim sociální pracovníci opakovaně nabízejí nocleh 

v azylovém domě, potravinovou pomoc, ošacení a v poslední době i 

zaměstnání,“ zní ze sociálního odboru jabloneckého magistrátu.  

SENIOŘI Z JABLONCE se rozhodně nehodlají nudit a radnice jejich mnohé aktivity 

podporuje dlouhodobě. Přispívá především prostřednictvím Centra sociálních služeb. 

Mezi pohybové aktivity jabloneckých seniorů patří páteční Tančírna, ze které vznikl 

ŠARM, což je seniorská taneční skupina. O tom, jak prožili léto a o přípravách na 

novou sezonu, hovořila vedoucí skupiny Majka Musichová: „Jako parta jsme poprvé 

vyrazili na harmonizační pobyt, bylo to na začátku srpna v Černousích u 

Frýdlantu. Byly to tři krásné, ale taky programem nabité dny plné relaxace, 

posilování, správného dýchání, aktivního odpočinku a zážitků. Tančírna jako 

taková začala prvním zářijovým pátkem. Pod vedením Vlaďky Novotné 

připravujeme choreografii na twist. V listopadu nás čeká vystoupení v divadle 

v rámci akce Společně nejen na jevišti. Máme velkou výhodu v zázemí a v 

podpoře, to by nám mohl leckdo závidět. Scházíme se ve spolkovém domě ve 

velkém sále, který je vybavený technikou a zrcadly, taneční hudba je většinou 

rytmická a nálada pohodová. Jsme skvělá parta 16 žen v nejlepším věku. 

 Jedním z větších spolků v Jablonci je i SPOLEK SENIOŘI ČR. Není to nové seskupení, 

ale jen přejmenovaný Svaz důchodců. V současné době má 160 členů a 

průměrný věk je 79 let. Jak ale zní od jeho členů: I přes různá omezení 
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nám nechybí chuť věnovat se různým aktivitám, které nás udržují v dobré 

kondici. Náš výbor pro nás připravuje na každý týden zajímavý program. Jsou 

to různé přednášky, např. paní Havlové z Českého červeného kříže a paní 

Albrechtové z Diakonie ČCE o sociálních službách ve městě, dále besedy pana 

Řeháčka o památkách v Jablonci nebo pana Simma o rozhlednách. Chodíme na 

výlety v Libereckém kraji, například po stopách Liebigů, po jizerskohorských 

přehradách a rozhlednách, ale i zámcích. Díky Nadaci Preciosa pořádáme za 

rok i tři autobusové zájezdy. Naposledy jsme byli na Veliši a v pohádkovém 

Jičíně. Někdy jsou tyto výlety trochu namáhavé, ale i starší členové to zvládají. 

Je totiž mezi námi deset členů starších 90 let. Chceme jim do dalších let popřát, 

ať si uchovají svůj životní optimismus a ať je neopouští zdraví. 

SENIORSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR IZERÍNA se sbormistrem Romanem Hampacherem 

má navzdory krátké existenci vybudované dobré jméno a za sebou nejeden úspěch. Více 

prozrazuje Vlaďka Urbanová, zástupkyně souboru: Naše první setkání proběhlo v roce 

2014, sešlo se totiž několik nadšenců, co chtěli zpívat a svůj čas trávit společně. Název 

Izerína je jednak podle Jizerek a hlavně podle víly Izeríny. Roman Hampacher je s námi 

od začátku, získal si důvěru i srdce dam a pánů ze souboru. Scházíme se jednou týdně 

ve spolkovém domě, kde máme zázemí, nástroje i stojany. Na souboru je znát velký kus 

práce a také hlasový pokrok. Je stále kam se posouvat, člověk na sobě musí stále 

pracovat, i v seniorském věku. Na všech členech je vidět, že dělají něco, co je naplňuje, 

a tím přenášejí radost i na své posluchače. Navíc vedle zpívání trénujeme i správné 

dýchání a hlavně paměť. Spojují nás společné zážitky. Kdy je možné vás vidět a slyšet? 

Jednou za čtvrt roku máme veřejné zkoušky, stačí si pohlídat termín a beze všeho přijít.  

AKADEMIE SENIORŮ je v Jablonci doslova oblíbenou aktivitou. Však také vzdělávání 

seniorů město Jablonec prostřednictvím Centra sociálních služeb podporuje už několik 

let. Jedná se o volnočasovou aktivitu, která je díky podpoře města pro seniory zcela 

zdarma. Lidé se vzdělávají v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, informačních 

technologií, práva, bezpečnosti i psychologie, nechybí téma zdraví a zdravý životní styl. 

Jednotlivé cykly rámcově předem projednává Rada starších, kapacita se vždy bez potíží 

naplní, protože o akademii je – jak již bylo řečeno, velký zájem. 

KLUB SENIORŮ NOVOVESKÁ - Mezi kostelem na náměstí 

Boženy Němcové a novoveským koupalištěm je jeden z pěti 

klubů seniorů, který je otevřený nejen zdejším obyvatelům. V 

klubu se senioři schází pravidelně. Když hrají karty, trénují paměť. Když slaví 

narozeniny a jubilea, svědčí to o dobrých sousedských a přátelských vztazích. Vedle 

klubu samotného je k dispozici i terasa, vybavená tělocvična a útulná knihovna. V klubu 

se občas konají i velké akce, v září turnaj ve hře mölkky, v červnu Klobouková 

slavnost. Její letošní téma odráželo výročí naší republiky a zaměřilo se na stoleté výročí 

českého letectva. Každý z přítomných měl proto na sobě nějaký prvek související s 

tímto tématem. Velkou výhodou prostorného klubu je rozlehlá zahrada, která je během 

sezony hodně navštěvovaná. Zájemci si sem chodí zahrát kuželky, pétanque, 

opékat buřty nebo si jen tak posedět za hezkého počasí na lavičce… 
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ZAHRANIČÍ:  PARTNERSKÁ MĚSTA 
Z HISTORIE DO SOUČASNOSTI - Partnerství měst a obcí v evropském měřítku 

má tradici, kterou zahájilo partnerství měst a regionů mezi Francií a 

Německem po 2. světové válce. Tehdy bylo chápáno jako jeden z prostředků ke 

zmírňování napětí mezi bývalými válečnými protivníky. V Československu bylo 

v letech minulých navazování kontaktů přednostně orientováno na země 

tehdejšího socialistického tábora. Každému městu bylo v rámci bývalého Svazu 

československo-sovětského přátelství přiděleno nějaké město. Tak Jablonec 

nad Nisou získal na počátku 70. let své družební město Sobinka. Značného 

pokroku a rozvoje v otázce meziměstských kontaktů došlo na Konferenci o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě, konané v r. 1975 v Helsinkách za 

přítomnosti zástupců 33 evropských států, USA a Kanady. Jejich setkání bylo 

stvrzeno Závěrečným dokumentem. Ten obsahoval, mimo jiné, i spolupráci v 

humanitárních a jiných oblastech. A právě tato oblast byla významným 

impulsem pro rozšiřování spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání, kontaktů 

a informací. Po roce 1989 nastala zcela nová situace v navazování a rozvoji 

partnerských vztahů mezi bývalými východními a západními zeměmi. 

JABLONEC NAD NISOU MÁ PŘÁTELSKÉ VZTAHY V ZAHRANIČÍ s německými 

městy Bautzen, Zwickau a Kaufbeuren, z Polska je to pak město Jelenia Góra a také Powiat 

(okres) Jelenia Góra, s nímž byla uzavřena dohoda v prosinci 2004. S uvedenými městy 

se uskutečnila v roce 2018 řada aktivit, o některých jsou řádky níže.  

Vedle jmenovaných měst má Jablonec uzavřené smlouvy o partnerství či družební 

dohody s dalšími místy. S těmi se v roce 2018 neuskutečnily žádné aktivity. Jsou to:    

 Ronse, Belgie – rok 1980 družební dohoda, 2000 smlouva o vzájemné spolupráci,  

 Marsciano, Itálie - smlouva o partnerství uzavřena dne 13. 4. 1999,  

 Marčana, Chorvatsko - prohlášení o partnerství ze dne 9. 8. 2004, 

 Nova Petrópolis, Brazílie - dohoda o přátelství ze dne 17. 8. 2007, 

 Beihai, Čína -  smlouva o obchodní spolupráci uzavřena dne 14. srpna 2011.  

OHLÉDNUTÍ - Nejstarší partnerský vztah, který se datuje od roku 1971, má Jablonec 

s městem Zwickau. Partnerství se Zwickau se naplňuje v mnoha oblastech, fungují 

vazby mezi sportovními kluby, kulturními subjekty a v neposlední řadě i mezi 

hospodářskými komorami obou měst. Ve vzájemném kontaktu jsou některé školy. Na 

sídlišti Neuplanitz ve Zwickau dokonce najdeme i Jabloneckou ulici. Nejintenzivnější 

spolupráce je s městy Bautzen a Jelenia Góra, což je dáno především jejich dostupností. 

Nejvíce zajímavé z hlediska historie je partnerství s Kaufbeurenem. To totiž navázalo 

na kontakty, jež po roce 1990 vznikly mezi gymnáziem Dr. Randy a Jakoba Bruckera 

nebo Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Jablonec 

s německou Staatliche Berufsfachschule für Glass und Smuck Kaufbeuren - 

Neugablonz. Tuto městskou čtvrť založili po 2. světové válce lidé vysídlení 

právě z Jablonce a okolí, kteří zde dokázali rozvinout typicky jablonecký 
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průmysl - výrobu bižuterie. Pro zajímavost, s městem Ronse je spolupráce datována od 

roku 1980 a její počátky byly odvozeny od výměnných pobytů občanů obou měst 

organizovaných tehdejším státním podnikem LIAZ. Nejmladším partnerským městem 

Jablonce je jihočínská Beihai. Podpis smlouvy iniciovala před sedmi lety Okresní 

hospodářská komora z Jablonce. Smlouva byla uzavřena ve dvou trojjazyčných 

mutacích – v českém, anglickém a čínském jazyce. Obě strany si dávaly za cíl rozvíjet 

spolupráci v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké a sportovní. 

PARTNERSKÉ MĚSTO ZWICKAU  

7. 10. 1971 DRUŽEBNÍ DOHODA * 18. 5. 2001 DOHODA O 

PARTNERSTVÍ * ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ - Země: 

Spolková republika Německo (Sasko) * Poloha: 241 - 444 m nad 

mořem * Rozloha: 102 km
2
 * Počet obyvatel: 95 000 * Vzdálenost od 

Jablonce: 230 km * Starostka: Dr. Pia Findeiβ * Adresa: Stadtverwaltung Zwickau, 

Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau * Statutární město s bohatou historickou a 

průmyslovou tradicí, ležící na úpatí Krušných hor. Svojí rozlohou je Zwickau 

čtvrtým největším městem 

Svobodné spolkové země Sasko a 

zároveň i hospodářským a 

kulturním centrem západního 

Saska. Průmyslové tradice města jsou 

nerozlučně spjaty s těžbou hnědého 

uhlí, které se tu těžilo více než 100 let 

až do roku 1978, a s automobilovým 

průmyslem (např. značky Horch, Audi, 

Trabant či Volkswagen). Zwickau toho 

však může nabídnout mnohem více: 

četné parky, velkoryse řešené pěší zóny lákají k procházkám, nákupům či posezení v 

četných restauračních zařízeních. Architektonicky zajímavé je hlavní náměstí s radnicí, 

divadlem a vznosnými měšťanskými domy. Rodiště slavného hudebního skladatele 

Roberta Schumanna vzdává svému géniovi hold impozantní sochou komponisty a 

Muzeem Roberta Schumanna, umístěném v jeho rodném domě v blízkosti náměstí. 

Městské divadlo disponuje profesionálním souborem činoherním, operním a 

muzikálovým, vlastním orchestrem a loutkohereckou skupinou. Kromě divadelní scény 

nabízí četné společenské příležitosti i nádherný secesní sál kulturního domu Neue Welt. 

V něm se také konají každoročně Mezinárodní interpretační soutěže o cenu Roberta 

Schumanna. Stejně jako Jablonec můžeme Zwickau nazvat ´městem sportu´. V 

posledních letech zde byl po rekonstrukci znovuotevřen známý automobilový závodní 

okruh Sachsenring. * Dohoda o partnerství mezi městy Zwickau a Jablonec byla znovu 

oficiálně uzavřena v roce 1991, i když vzájemné kontakty a původní partnerská dohoda 

spadají již do roku 1971. Dne 18. května 2001 podepsali tehdejší představitelé 

partnerských měst Jablonce a Zwickau, starosta Jiří Čeřovský a primátor 

Reiner Eichhorn DEKLARACI O UPEVNĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=108&x=480&y=362&test=ccc
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Stalo se tak při slavnostním večeru v Městském divadle v Jablonci v úvodu výročního 

koncertu pěveckého sboru Janáček, věnovaného 100. výročí úmrtí hudebního skladatele 

Giuseppe Verdiho. Deklarace byla podepsána u příležitosti 30. výročí partnerských 

vztahů mezi oběma městy. * AKTIVITY ROKU 2018 mezi Jabloncem nad Nisou a 

Zwickau odstartovalo v lednu pozvání na tradiční novoroční koncert ve Zwickau. 

Společné setkání představitelů obou měst se pak také konalo v rámci květnových oslav 

900. výročí založení města Zwickau a u nás v září v rámci Jabloneckých podzimních 

slavností. Součástí obou akcí bylo společné provedení Husova oratoria – dva koncerty 

pěveckých sborů Janáček a Zwickauer Sachsenring-Chor ve Zwickau. Oslavy výročí 

Zwickau provázely Dny mládeže partnerských měst. Jablonec se prezentoval na 

sedmnáctém ročníku veletrhu cestovního ruchu Reise und Freizeit a Zwickau nechyběl 

na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 v jabloneckém Eurocentru.  

PARTNERSKÉ MĚSTO BAUTZEN (BUDYŠÍN) 

22. 5. 1993 DOKUMENT O PARTNERSTVÍ * ZÁKLADNÍ 

INFORMACE O MĚSTĚ - Země: Spolková republika Německo (Sasko) 

* Poloha: 163 - 268 m nad mořem * Rozloha: 66 km
2 

* Počet obyvatel: 

41 000 * Vzdálenost od Jablonce: 55 km * Starosta: Alexander Ahrens * 

Adresa: Stadtverwaltung Bautzen, Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen, Deutschland  

Historické město a správní centrum Horní Lužice na řece Sprévě. Původně sídlo 

slovanského kmene Milčanů. Od 10. století se na tomto území střetávaly zájmy 

saské, polské a české. První zachované písemné zmínky o Budyšíně spadají do 

roku 1002. Při příjezdu do Budyšína jsou již z dálky viditelné siluety Peterského dómu 

a městských věží, které ve spojení se zčásti zachovalými středověkými hradbami tvoří 

nezaměnitelnou siluetu historického jádra, někdy pro svou podobu nazývané ´Saským 

Norimberkem´. Součástí zemí Koruny české byl Budyšín do roku 1634, jako středisko 

národa Lužických Srbů. Roku 1813 porazil u Budyšína Napoleon rusko-pruskou 

armádu. Jako národností a kulturní centrum lužických Srbů je Budyšín městem 

jedinečným. Jeho původní název Budissin byl teprve v roce 1868 změněn v německé 

transkripci na Bautzen. Přesto jsou i v současnosti zachovány dvojjazyčné názvy ulic. 

Partnerství s Jabloncem * Budyšín je 

naším partnerským městem od roku 1993, 

kdy tak vyvrcholila snaha o konkrétní 

přeshraniční spolupráci měst sídlících na 

území Euroregionu Nisa. Cílem bylo 

zapojení občanů měst do širokého spektra 

kulturních, sportovních a společenských 

aktivit, úzce spolupracovat i v oblasti 

hospodářské a správní. Proto byla také 

mezi starosty obou měst 3. října 1998 v 

rámci oslav pětiletého trvání partnerství 

podepsána DEKLARACE o posílení partnerských vztahů obou měst.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=116&x=480&y=389&test=ccc
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AKTIVITY ROKU 2018 - Setkání představitelů obou měst se uskutečnilo v květnu u 

příležitosti 25. výročí partnerství měst Jablonec a Budyšín na městských slavnostech 

Budyšínské jaro a v září v rámci Jabloneckých podzimních slavností. Program 

Budyšínského jara zpestřilo vystoupení jabloneckého sboru Iuventus, gaude! a 

folklórního souboru Šafrán. Bautzen se zúčastnil společné expozice partnerských měst 

v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 v Eurocentru. Již tradičně 

pokračovala družba a výměnné pobyty Spolku přátel města Jablonce a jejich kolegů 

z Budyšína a Jelení Hory. Úspěšně pokračovaly návštěvy jabloneckých a budyšínských 

seniorů, kdy hostitelské město vždy připraví pro své zahraniční hosty co nejpestřejší 

program. Konala se tradiční třídenní cyklistická jízda třech měst na trase Budyšín – 

Jelení Hora – Jablonec. Do výčtu patří jednodenní autobusové zájezdy pro veřejnost, ten 

první zamířil na lužické oslavy Velikonoc a druhý na Budyšínské jaro. 

PARTNERSKÉ MĚSTO KAUFBEUREN 

26. 9. 2009 DOHODA O PARTNERSTVÍ * ZÁKLADNÍ INFORMACE 

O MĚSTĚ - Země: Spolková republika Německo (Bavorsko) * Poloha: 

681 - 860 m nad mořem * Rozloha: 40 km
2
 * Počet obyvatel: 42 000 * 

Vzdálenost od Jablonce: 650 km * Starosta: Stefan Bosse * Adresa: Stadt Kaufbeuren – 

Rathaus, Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren, Deutschland * Kaufbeuren vznikl 

již v první polovině 8. století jako franské správní sídlo a vojenská základna 

poblíž hranic s Bavorskem. Páni z Beuren zde měli koncem 11. století své 

šlechtické sídlo. Od roku 1286 byl 

Kaufbeuren svobodným městem, a to až 

do počátku 19. století. V roce 1803 byl 

připojen k Bavorsku. Město se nachází ve 

spolkové zemi Bavorsko a nalezneme ho 

asi hodinu cesty po dálnici na západ od 

Mnichova. K místním zajímavostem patří 

třeba středověké opevnění a 

Fünfknopfturm (věž s pěti makovicemi), 

klášter sv. Crescentie či relativně nová čtvrť Neugablonz. Za pěkného počasí se Alpy 

zdají být za humny. A opravdu, do alpského předhůří k pohádkovému zámku 

Neuschwanstein, je to z Kaufbeurenu pouhých 35 km. * Partnerství s Jabloncem - V 

rámci Jabloneckých podzimních slavnostní 2009 se po letech konalo i setkání 

partnerských měst. Zástupci měst byli do Jablonce pozváni hlavně proto, aby ve svém 

kruhu přivítali nové město - Kaufbeuren. V sobotu 26. září podepsal kaufbeurenský 

primátor Stefan Bosse a jablonecký starosta Petr Tulpa partnerskou dohodu. Ta měla 

nevšední podobu velké skleněné vázy a oba představitelé museli k podpisu použít 

speciální brusky. Sklo je v tomto případě nejen představitelem společné historie ale také 

symbolem toho, jak křehké a pevné zároveň mohou partnerské vztahy být. Podpisu 

partnerské dohody předcházely několikaměsíční přípravy, ale především několikaroční 

spolupráce institucí obou měst na různých úrovních. Družbu navázaly 

gymnázia a umělecko-průmyslové školy, spolupráci archivy, muzea i církve. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=72845&x=640&y=420&test=ccc
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ROK 2018 - Z oficialit připomenu přijetí české delegace na kaufbeurenských 

slavnostech Tänzelfest a u nás setkání představitelů obou měst v rámci Jabloneckých 

podzimních slavností. Program Tänzelfestu zpestřil Spolek jabloneckých dam a pánů a 

Spolek přátel města Jablonce, u nás na oplátku vystoupila folklórní skupina 

D´Wertachtaler. Za zaznamenání stojí výstava fotografií v Kaufbeuren s názvem 

Vertreibung und Neubeginn/Vysídlení a nový začátek, jež vznikla vloni ve spolupráci s 

občany Neugablonz. Oblast vzdělávání reprezentovaly hlavně výměnné pobyty, které 

realizovaly: Gymnázium Dr. Randy s Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren; Střední 

uměleckoprůmyslová škola se Staatliche Berufsfachschule für Glass und Schmuck 

Kaufbeuren-Neugablonz; ZŠ Liberecká od r. 2016 spolupracuje s Gustav-Leutelt-

Schule v Neugablonz. Ve sportu to byla účast kaufberenského týmu v Jablonci na 

atletických závodech a házenkářských turnajích. 

POWIAT JELENIOGÓRSKI (JELENOHORSKÝ OKRES), POLSKO 

15. 12. 2004 DOHODA O PARTNERSTVÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE - Přednosta: Anna Konieczyńska, od listopadu 2018 

Krzysztof Wiśniewski *Adresa: Powiat Jeleniogórski, ul. J. Kochanowskiego 10, 58-

500 Jelenia Góra, Polska * AKTIVITY 2018 - Setkání představitelů v rámci 

Jabloneckých podzimních slavností a prezentace Jelenohorského okresu v expozici 

partnerských měst v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018. 

PARTNERSKÉ MĚSTO JELENIA GÓRA (JELENÍ HORA) 

19. 12. 2007 DOHODA O PARTNERSTVÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE - Země: Polsko * Poloha: 310 - 680 m 

nad mořem * Rozloha: 109 km
2 

* Počet obyvatel: 84 000 * 

Vzdálenost od Jablonce nad Nisou: 50 km * Starosta: Marcin 

Zawiła, od listopadu 2018 Jerzy Łużniak * Adresa:  Miasto Jelenia 

Góra – Ratusz, Plac Ratuszowy 58, 58500, Jelenia Góra, Polsko * Jelenia Góra (Jelení 

Hora) je největším městem v polské části Euroregionu Nisa. Nachází se v 

Dolnoslezském vojvodství na soutoku řek Bobr a Kamienna, v rozlehlé kotlině 

obklopené horskými masivy Krkonoš, Rudawy Janovické, Gór Kaczawskich a 

Jizerských hor. Přesné datum založení města není známé, ale pravděpodobně vzniklo v 

letech 1278 až 1286 na území původní slovanské obchodní osady. Téměř 900 let 

historie se odráží v urbanistické podobě starého města a v množství architektonických 

památek. Nejcennější je zástavba starého města - domy s charakteristickým podloubím. 

K významným pamětihodnostem patří barokní kostel sv. Kříže, jehož kopule s pěti 

věžemi je chloubou protestantského baroka ve Slezsku. * AKTIVITY V ROCE 2018 – 

Nechybělo setkání představitelů obou partnerských měst, které se uskutečnilo v rámci 

Jabloneckých podzimních slavností, jež se konaly v Jablonci v září. Ve stejném měsíci 

se jela tradiční třídenní mezinárodní jízda cyklistů partnerských měst, a to na trase 

Budyšín – Jelení Hora – Jablonec nad Nisou. Tradiční je i česko-polská prodejní 

výstava regionálních produktů nazvaná Vyrobeno pod Sněžkou, kde je na 

české straně koordinátorem Okresní hospodářská komora z Jablonce.   
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POLITIKA: VOLBY, REFERENDUM 
Rok 2018 byl nejen rokem plným osmičkových výročí, ale také rokem několika 

voleb. V březnu jsme volili prezidenta, v říjnu senátora a zastupitele. 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA 2018 -  V Jablonci nad Nisou 

bylo k 24. 1. 2018 vydáno celkem 1 072 voličských průkazů pro 1. i 2. kolo volby 

prezidenta ČR. Pro druhé kolo vydal jablonecký magistrát celkem 697 voličských 

průkazů. Z toho mezi 1. a 2. kolem to bylo 328 ks. Pro srovnání, v roce 2013 bylo pro 

obě kola prezidentské volby v Jablonci 

nad Nisou vydáno 404 ks voličských 

průkazů. Zájem o voličské průkazy pro 

prezidentské volby byl letos výrazně 

vyšší než před pěti lety i v sousedním 

Liberci. Tamní magistrát vydal 2 571 

průkazů, což je téměř třikrát víc než 

před minulými prezidentskými 

volbami. Tehdy bylo průkazů 874, před 

loňskými sněmovními volbami vydali 

v Liberci 976 voličských průkazů. 

PRVNÍ KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB se konalo v pátek 12. 3. a v sobotu 13. 3. 

První den se volební místnosti otevřely úderem čtrnácté hodiny a uzavřely se ve 

dvaadvacet hodin. Den následující se volilo v čase od 8:00 do 14:00 hodin. Voliči 

vybírali z devíti následujících kandidátů (uvedeni jsou v abecedním pořádku):   

 ING. JIŘÍ DRAHOŠ, prof. DrSc., dr. h. c. (narozen 20. 2. 1949) - Fyzikální 

chemik a vysokoškolský profesor, jenž po osmi letech v pozici předsedy 

Akademie věd ČR dne 28. března 2017 potvrdil svou kandidaturu na prezidenta 

republiky. V polovině srpna 2017 ohlásil, že se mu podařilo nasbírat potřebný 

počet podpisů od 141 234 občanů.  

 MGR. PAVEL FISCHER (26. 8. 1965) - V minulosti působil coby český 

velvyslanec ve Francii a v Monaku, pracoval v prezidentské kanceláři jako 

poradce Václava Havla. Svou kandidaturu ohlásil 5. října 2017, dne 27. října 

2017 ji odevzdal na ministerstvu vnitra s podpisy 17 senátorů. 

 MGR. PETR HANNIG (20. 1. 1946) - Zakladatel a předseda Strany zdravého 

rozumu (nyní název Rozumní). Původně se pokoušel posbírat podpisy občanů, 

nakonec ale 25. října 2017 odevzdal na ministerstvo vnitra 26 poslaneckých 

podpisů, využil podpisy jak odcházejících, tak i nově zvolených zákonodárců. 

 MUDR. MAREK HILŠER, Bc. Ph.D. (23. 3. 1976) - Lékař a občanský aktivista 

(účastnil se lékařské práce pro organizaci ADRA v Keni) kandidaturu vyhlásil 

27. července 2016.  Sehnal podpisy od 43 000 občanů, ale kandidaturu nakonec 

na ministerstvo vnitra odevzdal 2. listopadu 2017 s podpisy 11 senátorů.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93891&x=800&y=556&test=ccc
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 MGR. MICHAL HORÁČEK, Ph.D. (23. 7. 1952), podnikatel a textař, 

kandidoval coby nestraník. V roce 1990 založil sázkovou společnost Fortuna, 

prodal ji v roce 2004. Po revoluci vystudoval antropologii na Karlově univerzitě 

v Praze. Kandidaturu oficiálně oznámil 3. listopadu 2016. Začátkem května 

2017 ohlásil, že už se mu podařilo nasbírat potřebný počet podpisů, které získal 

od 86 940 občanů. 

 RNDR. JIŘÍ HYNEK (20. 12. 1960), předseda Asociace obranného a 

bezpečnostního průmyslu, oficiální kandidát strany Realistů. Člen rady resortu 

Ministerstva obrany ČR pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace a člen české 

Mensy. Získal podporu 29 poslanců z pěti politických stran.  

 ING. VRATISLAV KULHÁNEK, Dr. h. c. (20. 11. 1943), bývalý šéf 

mladoboleslavské automobilky, sedm let předseda představenstva Škoda Auto, 

byl předsedou Českého svazu ledního hokeje. Podpořilo ho 23 poslanců.  

 ING. MIROSLAV TOPOLÁNEK (15. 5. 1956) – Bývalý předseda vlády a 

někdejší předseda ODS oznámil 6. listopadu 2017, že sehnal potřebných 

10 podpisů od senátorů, z toho 9 jedinečných, a zúčastní se tak prezidentských 

voleb 2018. S úmyslem kandidovat přišel nečekaně na poslední chvíli. Před 

oznámením kandidatury působil v soukromém sektoru, zejména na 

manažerských pozicích v energetice. 

 ING. MILOŠ ZEMAN (28. 9. 1944), současný prezident, kterým je od roku 

2013. Po sametové revoluci poslancem, v roce 1993 předsedou ČSSD. Mezi lety 

1998 až 2002 byl předsedou vlády. Po neúspěšných prezidentských volbách v 

roce 2003 se stáhl z politiky, do které se vrátil až při kampani k prezidentským 

volbám v roce 2013. Zákon umožnil stávajícímu prezidentovi kandidovat druhé 

po sobě jdoucí volební období. Svou kandidaturu oznámil 9. března 2017, 

počátkem srpna získal 103 817 hlasů od občanů.   

ČESKÁ REPUBLIKA - PRVNÍHO KOLA VOLBY PREZIDENTA se zúčastnilo v ČR 

61,92 % voličů. V seznamech jich bylo zapsáno 8 366 433, bylo vydáno 5 180 290 

obálek, odevzdáno 5 177 238, platných hlasů 5 148 141 čili 99,44 %. Na základě 

výsledků postoupili do druhého kola tito dva kandidáti:   

 MILOŠ ZEMAN se ziskem 38,56 % tj. 1 985 547 hlasů, 

 JIŘÍ DRAHOŠ se ziskem 26,6 % tj. 1 369 601 hlasů.  

DALŠÍ KONEČNÉ VÝSLEDKY V ČR: 3. Pavel Fischer získal 10,23 % / 526 694 hlasů 

* 4. Michal Horáček 9,18 % / 472 643 hlasů * 5. Marek Hilšer 8,83 % / 454 949 hlasů * 

6. Mirek Topolánek 4,30 % / 221 689 hlasů * 7. Jiří Hynek 1,23 % * 63 348 hlasů * 8. 

Petr Hannig 0,56 % / 29 228 hlasů * 9. Vratislav Kulhánek 0,47 % / 24 442 hlasů. 

LIBERECKÝ KRAJ: 583 okrsků, v seznamech zapsáno 352 153 voličů, bylo vydáno 

213 886 obálek, odevzdáno jich bylo 213 758, platných hlasů 212 570 čili 99,44 %. 

Volební účast 60,74 % rozhodla o následujícím pořadí - 1. Miloš Zeman 36,36 % * 2. 

Jiří Drahoš 26,55 % * 3. Michal Horáček 11,42 % * 4. Marek Hilšer 9,93 % * 5. Pavel 

Fischer 8,74 % * 6. Mirek Topolánek 4,38 % * 7. Jiří Hynek 1,36 % * 8. Petr 

Hannig 0,67 % * 9. Vratislav Kulhánek 0,60 %. 
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OKRES JABLONEC NAD NISOU: 120 okrsků, v seznamech zapsáno 72 966 voličů, 

bylo vydáno 45 147 obálek, odevzdáno 45 122, platných hlasů 44 857 čili 99,41 %. Na 

základě toho vypadalo pořadí následovně - 1. Miloš Zeman 15 336 hlasů což je 34,18 % 

* 2. Jiří Drahoš 12 318 hlasů tj. 27,46 % * 3. Michal Horáček 5 442 hlasů / 12,13 % * 4. 

Marek Hilšer 4 464 / 9,95 % * 5. Pavel Fischer 3 968 / 8,84 % * 6. Mirek Topolánek 

2 047 / 4,56 % * 7. Jiří Hynek 4 464 hlasů / 1,52 % * 8. Petr Hannig 326 / 0,72 % * 9. 

Vratislav Kulhánek 270 / 0,60 %. Podle sčítacích obvodů v našem okrese vypadalo 

pořadí následovně: JABLONECKO: 1. Miloš Zeman 32,50 % * 2. Jiří Drahoš 28,02 % * 

3. Michal Horáček 12,52 % * 4. Marek Hilšer 9,69 % * 5. Pavel Fischer 9,38 % * 6. 

Mirek Topolánek 4,85 % * 7. Jiří Hynek 1,65 % * 8. Petr Hannig 0,74 % * 9. Vratislav 

Kulhánek 0,59 % * TANVALDSKO: 1. Miloš Zeman 37,10 % * 2. Jiří Drahoš 26,01 % 

* 3. Michal Horáček 11,74 % * 4. Marek Hilšer 9,86 % * 5. Pavel Fischer 8,21 % * 6. 

Mirek Topolánek 4,58 % * 7. Jiří Hynek 1,29 % * 8. Petr Hannig 0,62 % * 9. Vratislav 

Kulhánek 0,54 % * ŽELEZNOBRODSKO: 1. Miloš Zeman 35,26 % * 2. Jiří Drahoš 

29,13 % * 3. Marek Hilšer 11,30 % * 4. Michal Horáček 10,10 % * 5. Pavel Fischer 

7,68 % * 6. Mirek Topolánek 3,53 % * 7. Jiří Hynek 1,39% * 8. Vratislav Kulhánek 

0,81 % * 9. Petr Hannig 0,75 %.  

JAK DOPADLY VOLBY V NAŠEM MĚSTĚ: Jablonec nad Nisou měl 49 okrsků, 

volební účast 60,91 %, v seznamech zapsáno 36 197 voličů, bylo vydáno 22 049 obálek, 

odevzdáno 22 037, platných hlasů 21 918 čili 99,46 %. Na základě toho vypadalo 

pořadí následovně:  

1. Miloš Zeman 7 346 hlasů tj. 33,51 %, 

2. Jiří Drahoš 6 062 hlasů tj. 27,65 %, 

3. Michal Horáček 2 722 hlasů / 12,41 %, 

4. Marek Hilšer 2 099 / 9,57 %, 

5. Pavel Fischer 2 030 / 9,26 %, 

6. Mirek Topolánek 1 017 / 4,64 %, 

7. Jiří Hynek 344 hlasů / 1,56 %, 

8. Petr Hannig 162 / 0,73 %, 

9. Vratislav Kulhánek 136 / 0,62 %. 

 

DRUHÉ KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB se konalo v pátek 26. ledna od 14:00 do 

22:00 hodin a v sobotu 27. 1. od 8:00 do 14:00 hodin. Hlasovací lístky již nebyly 

doručovány do místa trvalého pobytu, ale voliči je obdrželi přímo ve volební místnosti. 

LIBERECKÝ KRAJ: 583 okrsků, v seznamech zapsáno 354 637 voličů, bylo vydáno 

230 453 obálek, odevzdáno 230 370, platných hlasů 229 740 čili 99,73 %. Volební 

účast 64,98 %. Vyhrál Jiří Drahoš s 50,59 % hlasů.  

Pro zajímavost. Liberecký kraj a kraj středočeský plus Praha byly jedinými třemi místy, 

kde Miloš Zeman prohrál. Velmi výrazně propadl i při hlasování českých spoluobčanů 

žijících v zahraničích, kde získal necelých deset procent. Není bez zajímavosti, že i 

voliči v zahraničí - v Zemanově oblíbené zemi Číně a Rusku, dali také přednost Jiřímu 

Drahošovi. V zahraničí přitom volilo 17 471 Čechů.   
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ČESKÁ REPUBLIKA, VÝSLEDEK - DRUHÉHO KOLA VOLBY PREZIDENTA se 

zúčastnilo v 14 866 okrscích celé ČR rekordních 66,60 % voličů. V seznamech jich 

bylo zapsáno 8 362 987, obálek vydáno 5 569 665 a odevzdáno 5 567 627, platných 

hlasů 5 554 596 čili 99,77 %. Miloš Zeman získal 51,36 % hlasů, Jiří Drahoš 48,63 %. 

O výsledku a dalším směřování České republiky tak rozhodl rozdíl 152 184 hlasů.   

MILOŠ ZEMAN 

51,36 % 

2 853 390 hlasů 

JIŘÍ DRAHOŠ 

48,63 % 

2 701 206 hlasů 

 

JABLONEC NAD NISOU - 49 okrsků, volební účast 63,69 %, v seznamech zapsáno 

36 159 voličů, obálek bylo vydáno 23 031 a odevzdáno 23 019, platných hlasů 22 962 

čili 99,75 %. Na základě toho vypadalo pořadí následovně:  

1. Jiří Drahoš 12 342 hlasů tj. 53,74 %, 

2. Miloš Zeman 10 620 hlasů tj. 46,25 %. 

HISTORIE SE OPAKUJE - Stejně, jako v roce 2013 provázel v pořadí druhou přímou 

volbu prezidenta vysoký zájem voličů, a to i v našem městě. V Jablonci před pěti lety 

přišlo v prvním kole k urnám 20 869 lidí, což představovalo účast 57,36 %. Stejně jako 

v roce 2013 o vítězi – přesněji o tom, kdo bude prezident, rozhodlo druhé kolo. Toho se 

v Jablonci v roce 2013 zúčastnilo z 36 371 zapsaných voličů 20 476 lidí tedy 56,30 %. 

Ve finále v  Jablonci hlasovalo pro Miloše Zemana 9 114 lidí, jeho tehdejší protivník 

Karel Schwarzenberg získal 11 243 hlasů. Naše město se tak zařadilo mezi tu menšinu, 

kde zvítězil kníže. Historie se opakovala i letos, kdy dali jablonečtí voliči přednost 

Jiřímu Drahošovi, byť rozdílem necelých osmi procent. Nicméně nelze než respektovat, 

že celorepublikově volby dopadly tak, jak dopadly. Konečný výsledek očividně nějak 

neovlivnil ani incident při zahájení voleb, kdy ve volební místnosti Miloše Zemana 

slovně napadla ukrajinská aktivistka Andželina Diašová z hnutí Femen, jež měla na 

nahé hrudi napsáno Zeman Putin´s sluts - Zeman je putinova děvka, což i křičela 

při zatýkání prezidentovou ochrankou. Naprostá většina voličů měla totiž v té chvíli o 

svých kandidátech jasno a o incidentu se většinou dozvěděla až doma po odvolení. 

Pravděpodobně nemělo vliv ani sdílení výzvy antipříznivců Zemana pro jeho příznivce, 

že mají jít volit až ve druhém kole, protože prezident do druhého kola postupuje 

automaticky. Obě události u voličů s vlastním rozumem musely spíše vzbudit úsměv. 

Méně úsměvné je, že při druhém kole řada lidí, co Zemana nesnáší – nakonec zůstala 

doma a plno lidí, co původně nechtěli jít, se nakonec zvedlo, vlezlo za plentu a hodilo 

hlas současnému prezidentovi. Takže, co k tomu dodat? Třeba trefný pohled jednoho 

z poražených (Twitter Mirka Topolánka) - Tu přímou volbu prezidenta nám byl 

čert dlužen. Jak by bylo lepší nadávat poslancům a senátorům po volbě než 

sledovat rozdělený národ a osobní útoky mezi lidmi v kampani…  
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REFERENDUM: ROZHODLO O HAZARDU 

REFERENDUM NEJEN V JABLONCI NAD NISOU - Ve dnech 12. – 13. 1. jsme u nás 

nevolili pouze prezidenta, ale rozhodovali jsme i o tom, zda z města zmizí herní 

automaty. Stejně jako v dalších sedmi místech v České republice se i v Jablonci s 

prezidentskými volbami ´svezlo´ konání místního referenda. I u nás měli jeho 

pořadatelé velkou naději, že jejich snahy nepřijdou vniveč. Aby totiž bylo referendum 

platné a radnice podle nich musely rozhodovat, musí k urnám přijít dostatek voličů - 

podle zákona aspoň pětatřicet procent. A volba prezidenta vysokou účast nejen 

slibovala, ale i naplnila. I při minulých volbách v roce 2013, kdy se konalo v Česku šest 

referend, přišlo dost voličů. Například v Plzni lidé takto dosáhli zastavení plánované 

výstavby obchodního centra Aréna - Corso. Jen ještě pro zajímavost: Od roku 2006, kdy 

si ministerstvo vnitra začalo vést podrobnou evidenci o místních referendech, se v ČR 

uskutečnilo 262 všelidových hlasování. A rok 2018?  

1. Vůbec první své hlasování v referendu zažily letos Karlovy Vary, kde se tamní 

občanská iniciativa zasadila o to, aby město vyhlásilo plebiscit o obnově 

historické Vřídelní kolonády.  

2. O stavbě krytého bazénu se rozhodovalo v Zubří na Vsetínsku.  

3. Ve městě Brušperk na Frýdecko-Místecku se město lidí v referendu ptalo, zda 

souhlasí s využitím prostor restaurace i k pořádání společenských akcí.  

4. V pražských Všenorech měli pro místní připravené čtyři otázky týkající se 

územního plánu.  

5. V opavských Suchých Lazcích hledali odpověď na dotaz, zda má vedení udělat 

vše pro to, aby městskou částí neprocházel silniční obchvat.  

6. Podobnou otázku položilo referendum i ve Lhotě Rapotina na Blanensku. Lidé 

rozhodovali o tom, zda se má radnice snažit zabránit výstavbě takzvané 

Boskovické spojky procházející katastrem obce a také, zda má bránit těžbě 

tamního kamenolomu. 

7. Česká Lípa původní hlasování o tom, zda má v daném místě vzniknout bazén za 

90 milionů, rozšířila o další čtyři dotazy okolo investic města a také jako jediná 

pořádala referendum až v době konání druhého kola prezidentských voleb.  

Tolik sedm referend konaných v České republice, do celkového součtu osm 

patří referendum v Jablonci, o němž jsou následující řádky.  

JABLONEC BEZ HAZARDU - nesla název iniciativa referenda, které město vyhlásilo, 

co bylo nasbíráno potřebné množství podpisů místních lidí. "Usilovali jsme nejprve o 

to, aby referendum vyhlásili sami zastupitelé. Jelikož se to nepovedlo, začali 

jsme sbírat podpisy. Sehnat jich potřebných tři a půl tisíce trvalo asi půl roku," 

popsal jeden ze členů petičního výboru a zároveň opoziční zastupitel Jakub Macek ze 

Změny pro Jablonec. Na kampaň kolem referenda přispěli organizátorům dárci přes 

internetovou platformu Startovač.cz, 30 tisíc poskytla nadace jablonecké firmy 

Jablotron a stejnou částku darovala i Nadace Via. Zastupitelstvo vyhlásilo 

referendum v říjnu loňského roku na základě požadavků přípravného výboru 
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a petice za uspořádání referenda, která obsahovala 3 845 platných podpisů. Jak již bylo 

uvedeno výše, referendum se konalo spolu s prvním kolem volby prezidenta ve dnech 

12. a 13. ledna 2018 ve všech 49 volebních okrscích města Jablonec nad Nisou. 

PRVNÍ PLATNÉ REFERENDUM V HISTORII MĚSTA - Místní referendum o výherních 

hracích přístrojích bylo třetím všelidovým hlasováním v novodobé historii Jablonce. 

Poprvé je ale závazné a platné. Jak již máme uvedeno, podle zákona musí přijít 35 % 

oprávněných osob (lidé s trvalým bydlištěm v Jablonci starší 18 let) a 25 % ze všech 

oprávněných osob se musí shodnout na jedné odpovědi. Toto se v případě referenda o 

existenci automatů v jabloneckých kasinech podařilo. Zcela jistě poměrně hojné účasti 

nahrál i fakt, že se hlasování spojilo s prezidentskou volbou. V referendu hlasovaly asi 

2/3 voličů, kteří se dostavili k volbě prezidenta. Připomeňme si předcházející referenda, 

z nichž ovšem nebylo ani jedno platné, a to z důvodu nízké účasti oprávněných osob. 

 říjen 2004 - referendum o výstavbě hospice v Bezručově ulici,  

 únor 2012 - v Kokoníně se hlasovalo o odtržení a vzniku samostatné obce.  

PŘÍPRAVY A ORGANIZACE - Celý proces voleb a referenda byl z hlediska magistrátu 

organizačně náročný. Zákon totiž nařizuje, že se nesmí volby prezidenta a referendum 

spojovat ani finančně, ani personálně a v určitých okamžicích, jako je sčítání hlasů, ani 

místně. Zatímco náklady na volbu prezidenta hradí stát, výdaje spojené s místním 

referendem se hradí z rozpočtu města. Za referendum o automatech tak Jablonec 

nakonec zaplatil 1,3 milionu korun. Asi nejsložitější bylo sehnat dostatečný počet lidí 

do volebních a hlasovacích komisí, bylo jich potřeba celkem 600, zatímco při běžných 

volbách stačí polovina. Další stovka pracovala takzvaně v zázemí. Bylo tedy potřeba 

zajistit a vybavit potřebnými náležitostmi dvakrát 49 volebních místností ve 49 

volebních okrscích. O tisku hlasovacích lístků, přípravě obálek, razítek, nástěnek a 

dalších náležitostí ani nemluvě. Evidence více než 36 tisíc Jablonečanů starších 18 let 

v seznamech a administrativa spojená s referendem zaměstnávala magistrátní úředníky 

několik týdnů předem. Dodržet všechny předpisy a zákony a postupovat v souladu s 

požadavky přípravného výboru bylo náročné. „Na volbách a referendu se podílelo 

celkem 700 lidí, a to jak úředníků, tak členů komisí. Ti všichni odvedli dobrou 

práci. Pokud došlo k problémům, tak zcela minimálním. Podařilo se nám to 

zvládnout bez větších potíží,“ vyjádřil svou spokojenost po skončení referenda 

tajemník magistrátu Marek Řeháček a poděkoval všem zúčastněným. 

VÝSLEDEK - Místní referendum, v němž lidé v roce 2018 rozhodovali o existenci 

hracích automatů a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech, je platné. K urnám se 

dostavilo 39,37 % oprávněných osob. Jablonečané se vyslovili pro zákaz hracích 

automatů, když odpovídali na následující otázku: „Souhlasíte s tím, aby město 

Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení 

bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné 

působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích přístrojů, 

interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních 

systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a 

n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 
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podobných hrách, a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 

odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“ 

STATISTIKA ÚČASTI:  

36 045 - celkový počet oprávněných osob,  

14 192 - celkový počet zúčastněných osob tj. 39,37 %, 

14 132 - celkový počet platných hlasů, 

12 482 lidí odpovědělo ANO tj. 87,95 % z celkového počtu oprávněných osob, 

1 487 lidí odpovědělo NE tj. 0,48 % platných hlasů, 

163 - počet těch, kteří se zdrželi hlasování.  

OTÁZKA PRO ZASTUPITELE - Jaké dopady, podle vás, může mít referendum o 

výherních hracích přístrojích v Jablonci nad Nisou?  

MILAN KOUŘIL, ANO 2011 – Referendum vítáme, občané mají právo si o 

podobných otázkách rozhodnout sami. V případě, že hlasující rozhodnou o zákazu 

výherních hracích automatů, lze očekávat výraznou redukci počtu provozoven 

označených mírně klamavým názvem „Casino“, které jsou ve skutečnosti pouze 

převlečenými hernami, protože výhradně živá hra takový podnik patrně neuživí. Vášeň 

pro hru určitě nezmizí. Omezení dostupnosti pouze vytlačí hráče jinam, což není špatný 

výsledek pro město. Nemyslíme si, že budou vznikat ilegální herny. Gambleři budou 

jezdit za hrou jinam nebo se přesunou na internet. Můžeme se tedy těšit, že z města 

postupně zmizí infantilní estetika těchto zařízení. Můžeme rovněž věřit, že se sníží 

kriminalita, která je s tímto druhem zábavy a závislosti spojována. V rozpočtu města 

budou sice chybět desítky milionů, které z hazardu plynou, ale s tím by si zdravá obec 

měla poradit. Brát si od těch, kteří prohrávají, často ve stadiu závislosti, není správné. 

PETR VOBOŘIL, DOMOV NAD NISOU - Vím moc dobře, kolik úsilí stojí posbírat 

potřebný počet podpisů pro konání referenda. Při prvním referendum v Jablonci jsem si 

to na vlastní kůži vyzkoušel. Společně se Soňou Paukrtovou se nám podařilo pro 

vybudování hospice posbírat bezmála sedm tisíc podpisů. Svůj hlas hodilo do urny 4 

406 voličů, potřeba byla alespoň polovina všech oprávněných voličů. A tak právě kvůli 

malé účasti bylo referendum neplatné. Pravidla pro úspěšnost lednového referenda jsou 

měkčí a konání spolu s volbou prezidenta má větší šanci zajistit potřebnou účast. Pak už 

je na Jablonečanech, aby si sami zvolili, zda chtějí úplný zákaz pro všechny druhy 

hracích automatů ve městě. Pokud většina rozhodne ve prospěch zákazu hracích 

automatů, budou muset zastupitelé hledat úspory v městském rozpočtu. Příjmy z kasin 

dle zákona o dani z hazardních her v letošním roce zatím činily 36 milionů korun. O 

konkrétních škrtech v rozpočtu by s největší pravděpodobností rozhodovalo až nové 

zastupitelstvo zvolené v podzimních volbách, protože ještě poběží výpovědní lhůty. 

FRANTIŠEK PEŠEK, KSČM – Dlouhodobě si ověřuji, že principy fyzikální a 

společenské fungují obdobně, a jako technik si vždy srovnávám, jak by některý 

společenský problém dopadl při posouzení podle matematických nebo fyzikálních 

principů. Znění otázky tak ve mně evokuje geometrický pojem – mimoběžky. 

Dosavadní snahy města a závěry přijaté zastupitelstvem vytvořily zcela jasně 
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definovaný směr řešení problémů s hazardem. Otázka, která bude položená občanům a 

je schválená zastupitelstvem, by měla vyústit v nějaký hmatatelný pokyn pro orgány 

samosprávy, který by zmíněný problém odstranil. Otázka však nedefinuje, který z 

orgánů, při respektování platných zákonů a kompetencí, může zajistit faktické 

provedení přání, otázkou navozené. Respektuji právo občanů na referendum, ale zrovna 

tak si uvědomuji zásadní význam formulace položené otázky, protože každé přání musí 

být postaveno na pevných zákonech a kompetencích. Jak jsem popsal v úvodu, obávám 

se, že se tyto snahy v našem případě budou míjet a nepovedou ke kýžené formulaci 

východisek z diskutovaného problému celospolečenské škodlivosti této závislosti. 

JAKUB MACEK, ZMĚNA PRO JABLONEC – Změna pro Jablonec s iniciativou 

Jablonec bez hazardu už tři a půl roku usiluje o regulaci nejnebezpečnější formy 

hazardu – hracích automatů. Na nich jsou závislé dvě třetiny patologických gamblerů a 

mají vážné sociální a ekonomické důsledky. Úplný zákaz heren a kasin byl schválen 

dlouho před volbami a začal platit hned po nich v lednu 2015. Jenže staronové vedení 

města v čele s primátorem Beitlem zákaz do půl roku zrušilo, i když těsně před volbami 

stejní lidé odhlasovali, že Jablonec zůstane městem bez hazardu. V Jablonci nyní 

najdete 10 kasin a v nich téměř 300 hracích automatů. Nezájem vedení města situaci 

řešit nás dovedl až k vyvolání referenda, ve kterém máme jedinečnou příležitost 

rozhodnout místo politiků. Podle nás hrací automaty nepřináší nic pozitivního, vysávají 

z Jablonečanů stamiliony a do městské kasy vrací sotva čtvrtinu. Kasina navíc hyzdí 

vzhled města, odrazují zákazníky podnikatelům a zabírají místo jiným provozům.  

NOVÁ PRAVIDLA ANEB HAZARD V ROCE 2018 - Všichni hráči bez výjimky se 

budou muset v herně nově zaregistrovat, provozovatel bude muset ověřit jejich 

totožnost a zřídí jim hráčský účet. K němu dostanou kartu, kterou se budou přihlašovat 

do přístroje. Automaty zmizí z hospod, nově budou moci být jen v kasinech či hernách. 

Ty musí mít zvláštní vchod a zakrytá okna, navíc nesmí aktivně lákat ke vstupu – je 

povolen pouze nápis herna. Herny nesmí nabízet občerstvení zdarma. Po každých dvou 

hodinách hraní musí být čtvrthodinová přestávka, hráči si před hrou mohou sami 

stanovit i další omezení, například výši prohry za den. V kasinu se může za hodinu 

prohrát 450 tisíc korun, v herně maximálně 45 tisíc korun. Všechny herny bez výjimky 

musí mít od 1. ledna nepřetržitě v provozu monitorovací systém a uchovávat záznam, 

který si mohou vyžádat kontroloři. Musí být dostatečně kvalitní, aby rozlišil obličeje 

nebo například druh bankovek. Hráč musí na výherních automatech vidět data o své hře 

– jak dlouho hraje, počet a výši proher či maximální sázky a výhry.  

OHLASY: MÉDIA NA TÉMA HAZARD 

2. 1. 2018 ANONYMNĚ SI UŽ NIKDO NEZAHRAJE, AUTOMATY ZMIZÍ Z HOSPOD - 

Hospodářské noviny, str. 7 - Každý, kdo si bude chtít po Novém roce zahrát na 

automatech, se musí připravit na to, že už to nebude tak jednoduché jako doposud. 

Výherní přístroje totiž zmizí z hospod a nově budou moci být pouze v hernách a 

kasinech, jejichž provozovatelé budou muset navíc splňovat mnohem přísnější kritéria 

než dosud… - Zatím však stále chybí základní věc, která měla přísnější zákon 

provázet: speciální registr hráčů, který by zjistil, zda daný člověk nepobírá 
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sociální dávky – v tom případě by systém automat hned zablokoval. „Dokud nebude, 

tak si s těmi závislými neporadíme,“ varuje primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl… 

STRUČNĚ V TITULCÍCH - 10. 1. OBYVATELÉ JABLONCE BUDOU HLASOVAT I V 

REFERENDU O HRACÍCH AUTOMATECH - nasejablonecko.cz, str. 0, Politika - 

Magistrát města upozorňuje, že referenda, které proběhne v pátek 12. a v sobotu 13. 

ledna 2018 na území města Jablonec nad Nisou zároveň s prezidentskými volbami, se 

mohou zúčastnit pouze osoby s trvalým pobytem na území města starší 18 let…* 

REFERENDUM O HAZARDU PROVÁZÍ NERVOZITA - Jablonecký deník, str. 1, Titulní 

strana - Na čtyři sta lidí dostalo od magistrátu napomenutí za to, že podepsali petici o 

referendu… 11. 1. JABLONEC: REFERENDUM O HRACÍCH AUTOMATECH – Právo, 

str. 12, Severovýchodní Čechy * LETÁKY K REFERENDU O HAZARDU V JABLONCI 

- ČRo Sever, 17:00 Události regionu * 12. 1. VÍKENDOVÉ REFERENDUM O 

HAZARDU V JABLONCI NAD NISOU PROVÁZÍ NERVOZITA A ROZTRPČENÍ - 

Českolipský deník, str. 3 * MÍSTNÍHO REFERENDA SE MOHOU ÚČASTNIT JEN 

OBYVATELÉ JABLONCE - Jablonecký deník, str. 3, Jablonecko/region * LIDÉ 

ROZHODNOU O HAZARDU, ALE I O MILIONECH DO KASY - Mladá fronta DNES, str. 

13, Kraj Liberecký * V NĚKTERÝCH VOLEBNÍCH OBVODECH BUDOU LIDÉ 

ROZHODOVAT NEJEN O PREZIDENTOVI - ČRo Radiožurnál, 12:00 Zprávy * K 

PREZIDENTSKÉ VOLBĚ SE PŘIPOJILO I SEDM MÍSTNÍCH REFEREND - ČRo 

Radiožurnál, v 17:00 Zprávy * JABLONEC NAD NISOU POŘÁDÁ SPOLU S 

PREZIDENTSKÝMI VOLBAMI REFERENDUM O VÝHERNÍCH AUTOMATECH - Rádio 

Blaník, sever, 16:56 Zprávy Liberecko * KOSTRBATOU OTÁZKU DO REFERENDA V 

JABLONCI POMOHLA SESTROJIT TI - tydenvlk.cz, str. 0, Jablonec nad Nisou * NA 

SOUD DORAZILY ČTYŘI ŽÁDOSTI NA ZNEPLATNĚNÍ REFERENDA -  Jablonecký 

deník, str. 3, Jablonecko * 13. 1. REFERENDA: BOSKOVICKÁ SPOJKA I 

JABLONECKÉ AUTOMATY DOSTALY STOPKU. VE VARECH PŘIŠLO MÁLO LIDÍ -  

ct24.cz, str. 0, Regiony * REFERENDUM O ZÁKAZU HRACÍCH AUTOMATŮ -   ČRo 

Sever, 18:00 Události v regionu * S VOLBAMI I MÍSTNÍ REFERENDA - Haló noviny, 

str. 2, Z domova * Z JABLONCE MUSÍ PRYČ HRACÍ AUTOMATY. NE HAZARDU 

ŘEKLI LIDÉ V REFERENDU - liberec.iDNES.cz, str. 0, Liberec – zprávy * 

JABLONEČANÉ SE VYSLOVILI PRO ZÁKAZ HRACÍCH AUTOMATŮ - 

nasejablonecko.cz, str. 0, Politika * REFERENDUM V JABLONCI JE PLATNÉ – Právo, 

str. 10, Severovýchodní Čechy * SOUD ZAMÍTL VŠECHNY NÁVRHY NA 

NEPLATNOST REFERENDA V JABLONCI - genusplus.cz, str. 0 * 14. 1. KONEC 

HAZARDU V JABLONCI - feedit.cz, str. 0 * PRO ZRUŠENÍ VÝHERNÍCH AUTOMATŮ 

HLASOVALO V JABLONCI 88 PROCENT LIDÍ, CASINA ZŮSTANOU - genusplus.cz * 

15. 1. REFERENDUM O HAZARDU V JABLONCI NAD NISOU - ČT 1, v 18:00 

Události v regionech * JABLONECKÉ REFERENDUM BYLO JIŽ TŘETÍ V 
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POŘADÍ OD 90. LET - genusplus.cz, Jablonecko * REFERENDUM ZA OMEZENÍ 

HAZARDU V JABLONCI SKONČILO ÚSPĚCHEM - libereckenovinky.cz, regiony * V 

JABLONCI ŘEKLI JASNÉ NE HAZARDNÍM AUTOMATŮM - nasliberec.cz, str. 0 * 

JABLONEČANÉ NECHTĚJÍ HAZARD - Jablonecký deník, str. 2 * VYŽEŇTE HAZARD, 

ŘEKLI LIDÉ. JABLONEC JIM MUSÍ VYHOVĚT - Mladá fronta DNES, str. 13, Kraj 

Liberecký * VĚTŠINA ŘEKLA V REFERENDU NE HAZARDU V JABLONCi -  Právo, 

str. 16, Severovýchodní Čechy * 16. 1. JABLONEČANÉ NECHTĚJÍ HAZARD. 

HLASOVALI PRO ZÁKAZ AUTOMATŮ - Liberecký deník, str. 2, Liberecko * 18. 1. 

JAK DVA JAKUBOVÉ PORAZILI HAZARD – Mladá fronta DNES, str. 18, Liberecký 

kraj - Jakub Strnad ze sdružení Jablonec bez hazardu a opoziční zastupitel Jakub Macek 

jsou jedny z hlavních postav dlouholetého boje proti hazardu v Jablonci. I když jim 

zpočátku nikdo příliš nevěřil, podařilo se jim nedávno z města díky referendu vyhnat 

hrací automaty… 19. 1. OTEC PROPADL AUTOMATŮM, DVA JAKUBOVÉ PAK 

VYHNALI HAZARD Z JABLONCE -   liberec.iDNES.cz, str. 0 * V JABLONCI 

ZATOČILI S HAZARDEM - 5plus2, str. 1, Jablonecko, Semilsko a Turnovsko. 3. 3. 

PRUDCE UBYLO HERNÍCH AUTOMATŮ, HAZARD TEĎ ALE OVLÁDÁ INTERNET - 

Mladá fronta DNES, str. 18 - Podle údajů ministerstva financí klesl v kraji na začátku 

letošního roku počet automatů z dvou tisíc na 1 300. Ministerská statistika přitom 

nepočítá s tak zvanými výherními hracími přístroji. Povolují je obce a musely do konce 

loňského roku skončit… - Jablonec je příkladem města, kde obyvatelé při referendu 

rozhodli, že ve městě nechtějí hazard. V Jablonci bylo deset kasin, kde blikalo přes 350 

automatů. Radnice z nich měla loni příjem 32 milionů korun. „Dokázali jsme něco, o co 

celá řada měst usiluje dlouhé roky. Jsme největší obcí v České republice, kde si regulaci 

hazardu prosadili sami občané,“ radoval se před časem Jakub Strnad ze sdružení 

Jablonec bez hazardu, který se o zrušení hazardu se zasazoval. Podle zastupitele Jakuba 

Macka, který se na prosazení referenda podílel, jde jednoznačně o dobrý krok. Podle něj 

se města nedotkne ani výpadek příjmů z hazardu. „Každé město bude z rozpočtového 

určení daní dostávat od letoška víc peněz. V Jablonci to bude asi 35 milionů korun. Což 

pokryje výpadek z hazardu. Město si nijak nepohorší,“ upozornil Macek… 

PRÁVNÍ ANALÝZA ZHODNOTÍ DOPADY REFERENDA - Vyňato z tiskové zprávy z 

23. 3. 2018 - Jablonečtí zastupitelé vzali na vědomí výsledky lednového referenda o 

zrušení výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení v jabloneckých 

kasinech a deklarovali, že se cítí být zavázáni rozhodnutím občanů v referendu. Nechají 

nyní zpracovat právní analýzu, která vyhodnotí kolize výsledků referenda a jejich 

uplatnění v souvislosti s platnými smlouvami o spolupráci, které má město s 

provozovateli uzavřené. Požadavek na její zpracování vzešel od zastupitele Jakuba 

Macka, jednoho z iniciátorů referenda… Zároveň zastupitelstvo uložilo primátorovi 

města bezodkladně informovat provozovatele kasin, s nimiž má statutární město 

Jablonec nad Nisou uzavřenu Smlouvu o spolupráci v oblasti zajištění veřejného 

pořádku a prevence kriminality při provozování hazardních her v Jablonci 

nad Nisou, o výsledku místního referenda… 
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ŘÍJEN 2018 PATŘIL VOLBÁM  
VOLEBNÍ KAMPAŇ se přehnala po prázdninách naším městem. Z plakátů, ale i 

osobně při kontaktních kampaních se na občany usmívali kandidáti do 

městského zastupitelstva i uchazeči o senátorský post. Kromě voleb 

komunálních totiž v Jablonci nad Nisou probíhaly také volby do Senátu 

Parlamentu ČR. Zatímco v případě senátních voleb vybírali občané ze sedmi 

kandidátů, v komunálních volbách o hlasy voličů bojovalo 12 stran a uskupení. 

ZASTUPITELSTVO OBCE A SENÁT PČR - Prezident republiky vyhlásil tyto volby 

souběžně na dny 5. – 6. 10. 2018. První den byly volební místnosti otevřeny od 14.00 

do 22.00 hodin a den následující od 8.00 do 14.00 hodin. Počítalo se s tím, že pokud 

žádný kandidát na senátora nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných 

platných hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb za týden, tedy ve dnech 12. a 13. října 

2018. Volební místnosti měly být přístupné ve stejné době jako při prvním kole, tedy 

opět v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. 

KAM K VOLBÁM - V Jablonci čekalo na voliče 49 volebních okrsků, jejichž dislokace 

byla v říjnu stejná jako v lednu u prezidentských voleb. Občané voliči, kteří mají z 

úřední moci trvalý pobyt evidován na radnici – což je v Jablonci zhruba 1 500 osob, se 

mohli voleb účastnit ve volebním okrsku číslo 1, což je volební místnost v budově 

radnice. Ta se letos nově nacházela v přízemí vedle hlavního vchodu, v informačním 

středisku magistrátu. Rozmístění volebních místností v Jablonci: 

 1 Magistrát města, Mírové náměstí 19,  

 2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15, 

 3 Základní škola, Liberecká 26, 4 Základní škola, Liberecká 31, 

 5, 6, 7 Základní škola, ul. 5. května 76, 

 8, 9, 10 Základní škola, Liberecká 26, 

 11, 12, 13 Gymnázium, Dr. Randy 13, 

 14, 15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, 

 16, 17 a 21 Gymnázium, U Balvanu 16, 

 18, 19, 20 Základní škola, Pasířská 72, 

 22, 23 Základní škola, Pivovarská 15, 

 24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5, 

 25 a 30 Základní škola, Na Šumavě 43, 

 26, 27, 28, 29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14, 

 31, 32, 33, 34, 35 Základní škola, Arbesova 30, 

 36, 37, 38, 39, 40 Základní škola, Mozartova 24,  

 41, 42, 43 Základní škola, Pod Vodárnou 10,  

 44, 45 Základní škola, Janáčkova 42, 

 46, 47 Základní škola, Rychnovská 215 

 48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul., 

 49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214.  
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VOLIČSKÉ PRŮKAZY. HLASOVACÍ LÍSTKY -  Voličské průkazy při volbě do 

zastupitelstva obce se nevydávají. Pro volby do senátu mohl volič požádat o vydání 

voličského průkazu třeba jen na I. nebo II. kolo, ale naráz i pro obě kola voleb. U 

senátních voleb byl každý kandidát uveden na samostatném hlasovacím lístku, kterých 

tak bylo sedm. Volič z této sady vybral jeden, který již dále nijak neupravoval. Ve 

volbách do zastupitelstva obce to bylo o něco složitější. Použit byl jeden společný 

volební lístek (respektive spíše arch), na němž byla každá volební strana uvedena 

v samostatném sloupci. U jednotlivých kandidátů vedle jména, příjmení, věku a 

povolání byla uvedena také místní část města, ve které je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu. V našem městě existují místní části Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, 

Mšeno nad Nisou, Kokonín, Rýnovice, Vrkoslavice, Proseč nad Nisou a Lukášov. U 

jednotlivých kandidátů nechyběl též údaj o tom, které politické strany či hnutí je 

členem. U ´bezpartijních´ bylo uvedeno ´bez politické příslušnosti´. V případě, že 

volební stranou je koalice (či sdružení) politických stran nebo hnutí a nezávislých, bylo 

u kandidáta uvedeno, která politická strana nebo hnutí jej navrhlo, nebo údaj, že se 

jedná o nezávislého kandidáta. Zvláštností letošních voleb bylo, že volič v Jablonci měl 

k dispozici až 30 hlasů, které šlo použít různým způsobem. Mohl se rozhodnout:  

 PRO VOLBU JEN JEDNÉ Z 12 UVEDENÝCH VOLEBNÍCH STRAN, a to tak, že 

vyznačil křížek před názvem preferované volební strany. Tím dal svůj hlas všem 

kandidátům této volební strany. K případným křížkům před jmény jednotlivých 

kandidátů se při této formě volby u vybrané volební strany nepřihlíželo.  

 PRO JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY RŮZNÝCH VOLEBNÍCH STRAN a takto 

vybraným kandidátům přidělit hlas křížkem umístěným do rámečku před jejich 

jménem. V Jablonci tak šlo vyznačit nejvýše 30 křížků. Menší počet křížků byl 

možný, větší počet způsobil neplatnost hlasovacího lístku.  

 PRO KOMBINOVANOU VOLBU čili volit jak jednu vybranou volební stranu 

(křížek před názvem vybrané volební strany), tak i vybrané kandidáty jiných 

volebních stran (křížky před jmény vybraných kandidátů jiných volebních 

stran). Při této kombinované volbě se přednostně počítaly hlasy přiznané 

jednotlivým kandidátům, a teprve potom získávají hlasy kandidáti vybrané 

volební strany, a to v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku. Vybraná volební 

strana získala ale jen tolik hlasů voliče, kolik činil rozdíl mezi počtem volených 

členů zastupitelstva města a počtem jednotlivě označených kandidátů.  

VOLBY MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST - Při volbách do zastupitelstva lidé mohli volit 

pouze ve volebním okrsku dle adresy svého trvalého pobytu, nevolilo se v jablonecké 

nemocnici ani v rýnovické věznici. Při senátních volbách volič, který v den voleb ležel 

v jablonecké nemocnici a měl trvalý pobyt v územním obvodu spadajícím do senátního 

volebního obvodu číslo 35, o své aktivní volební právo nepřišel, stejně jako obyvatelé 

Domova důchodců i Domů pro seniory. Volilo se i ve věznici v Rýnovicích. Při volbě 

do zastupitelstva a senátu navštívila volební komise s přenosnou schránkou Domy 

zvláštního určení v Palackého číslo 63 až 65 a Boženy Němcové 54, aby zde 

mohli odvolit ti starší spoluobčané, kteří o to požádali.  
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 

JABLONEC NAD NISOU, VOLEBNÍ OBVOD ČÍSLO 35 zahrnuje celkem 83 obcí. O 

mandát senátora se zde ucházelo pro nastávající šestileté volební období sedm 

kandidátů. Po prvním kole voleb vypadalo jejich pořadí následovně:    

 JAROSLAV ZEMAN, ODS, 59 let, senátor, starosta obce Albrechtice v 

Jizerských horách získal 16 229 hlasů tj. 34,31 %,  

 MGR. MICHAELA TEJMLOVÁ, LL. M, SENÁTOR 21, 41 let, právnička a 

mediátorka * 22,21 %, 

 JOSEF CHUCHLÍK, ANO, 49 let, OSVČ – podnikatel * 17,61 %, 

 MGR. PAVEL ŽUR, NBPLK, 52 let, ředitel Městského divadla Jablonec, * 

10,03 %, 

 MGR. MICHAL ŠVARC, SPD, 45 let, strážník Městské policie Rychnov u 

Jablonce * 5,48 %, 

 JINDŘICH BEROUNSKÝ, ČSSD, 47 let, systémový specialista generálního 

ředitelství České dráhy * 5,39 %, 

 MGR. ŠÁRKA KALVOVÁ, KSČM, 44 let, učitelka základní školy * 4,93 %. 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ - Volební účast v prvním kole senátních voleb ve 

dnech 5. a 6. 10. V okrsku č. 35 byla 44,38 %, ve druhém kole o týden později se 

k urnám dostavilo už jen 19,53 % voličů. Podívejme se na statistiku podrobněji.  

1. KOLO: VOLEBNÍ OBVOD Č. 35 * 209 okrsků, v seznamech zapsáno 113 308 

voličů, vydáno 50 288 obálek, odevzdáno 49 388, platných hlasů 47 289 čili 95,75 %. 

Volební účast 44,38 %. 

JABLONEC NAD NISOU * 49 okrsků, v seznamech zapsáno 35 961 voličů, bylo 

vydáno 13 419 obálek, odevzdáno jich bylo 13 306, platných hlasů 13 109 čili 98,52 %. 

Volební účast 37,32 %. 

Z prvního kola senátních voleb vzešli dva kandidáti. Dosavadní senátor 

Jaroslav Zeman za ODS a nezávislá kandidátka 

Michaela Tejmlová reprezentující hnutí SENÁTOR 

21. Utkali se ve druhém kole o týden později.  

2. KOLO: VOLEBNÍ OBVOD Č. 35 * 209 okrsků, v seznamech zapsáno 113 277 

voličů, vydáno 22 123 obálek, odevzdáno 22 112, platných hlasů 22 035 čili 99,65 %. 

Volební účast 19,53 %. 

JABLONEC NAD NISOU * 49 okrsků, v seznamech zapsáno 35 936 voličů, vydáno 

bylo 7 669 obálek, odevzdáno jich bylo 7 668, platných hlasů 7 647 čili 99,73 %. 

Volební účast 21,34 %.  

Ve druhém kole Michaela Tejmlová získala 9 601 hlasů tedy 43,58 %. 

S náskokem 2 833 hlasů svoji pozici obhájil dosavadní senátor Jaroslav Zeman. 

Volilo ho 12 434 lidí tedy 56,42 % z celkového počtu platných hlasů.   
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KOMUNÁLNÍ VOLBY: HLASY PRO ZASTUPITELE 

ČESKÁ REPUBLIKA - Prezident vyhlásil komunální volby souběžně s volbami do 

Senátu Parlamentu ČR na dny 5. a 6. 10. V celém Česku přišlo v těchto dnech pro své 

zastupitele hlasovat 47,34 procenta zapsaných voličů.  

LIBERECKÝ KRAJ - Volební účast patřila mezi kraji k těm nižším, byť letos dorazilo 

o 9 019 lidí více než před čtyřmi lety. Volební komise v Libereckém kraji vydaly 

obálky 158 388 voličům a účast dosáhla 45,44 procenta. Méně voličů přišlo do 

volebních místností jen v kraji Moravskoslezském - 41,72 %, Ústeckém - 40,32 % a 

Karlovarském - 40,36 %. Nejvyšší účast měli u voleb stejně jako před čtyřmi lety na 

Vysočině, kde přišlo k urnám 53,82 procenta voličů. V Libereckém kraji chodí tradičně 

k volbám nejvíc lidí na Semilsku, nejméně lidí naopak pravidelně volí na Českolipsku. 

Pro zajímavost - nejméně voličů, 32,54 procenta, přišlo k volbám v Tatobitech na 

Semilsku, kde se ale konaly jen volby do Senátu. V Tatobitech podalo kandidátku jen 

šest jednotlivých kandidátů a to nestačilo, protože jich muselo být nejméně osm, počet 

členů zastupitelstva pro období 2018 až 2022 je 15. Volby se tam proto uskuteční v 

náhradním termínu. Do té doby město povede správce. 

PŘEHLED VOLEBNÍ ÚČASTI V OKRESECH LIBERECKÉHO KRAJE:  

 Česká Lípa 40,89 %,  

 Jablonec nad Nisou 44,56 %,  

 Liberec 44,86 %,  

 Semily 54,19 %.   

JAK A KOHO VOLIL JABLONEC - 49 okrsků, v seznamech zapsáno 35 950 voličů, 

bylo vydáno 13 822 obálek, odevzdáno 13 804, platných hlasů 375 609. Volební účast 

38,45 %. Oproti posledním komunálním volbám v roce 2014 stoupla účast o 4,04 %. 

SOBOTA 6. 10. 2018 – Když byly krátce po čtrnácté hodině vysypány volební urny, 

byly spočteny hlasy a ty následně přepočteny na mandáty, tedy místa v zastupitelstvu. 

To je v Jablonci třicetičlenné. Přes pětiprocentní hranici se dostalo 7 subjektů.  

 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS) volby vyhrála posedmé za 

sebou s 8 mandáty. Počet hlasů 83 906 tj. 22,34 %. 

Zvolení zastupitelé (pořadí dle výsledku zvolení): Vele Miloš Ing. (56 let), počet hlasů 

3 534 tj. 4,21 % * Němeček Vít MUDr. MBA (56), 3 469 / 4,13 % * Čeřovský Jiří 

RNDr. (63), 3 288 / 3,91 % * Roubíček Petr Ing. (54), 3 025 / 3,60 % *  Kalpakcis 

Petros (53), 2 852 / 3,39 % * Albrechtová Michaela (43), 3 019 hlasů / 3,59 % * 

Janoušek Pavel (51), 2 802 hlasů / 3,33 % * Höferová Marcela (53), 2 831 / 3,37 %.        

 ANO 2011 získalo oproti ODS o jedno křeslo v zastupitelstvu méně tedy 7 

mandátů. Počet hlasů 76 117 tj. 20,26 %. 

Zvolení zastupitelé (pořadí dle výsledku zvolení): Kroupa Milan Bc. (44 let), 2 964 

hlasů tj. 3,89 % * Pastuchová Jana Mgr. (53), 2 913 hlasů / 3,82 % * Kouřil Milan Ing. 

(49), 2 902 hlasů / 3, 81 % * Zeman Jan Mgr. (49), 2 768 hlasů / 3,63 % * Mánek David 

Mgr. (35), 2 733 hlasů / 3,59 % * Jirková Renata (52), 2 598 hlasů / 3,41 % * Říha 

Stanislav Ing. (35), 2 733 hlasů / 3,41 %. 
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 ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA se v zastupitelstvu Jablonce objevila poprvé a 

hned obsadila 5 křesel. Počet hlasů 54 501 tj. 14,51 %. * Zvolení zastupitelé 

(pořadí dle výsledku zvolení): Chuchlík Jakub MgA. (35 let), 2 324 hlasů tj. 

4,26 % * Šída Jaroslav Mgr. (39), 2 245 hlasů / 4,11 % * Opatrný Vladimír Mgr. 

(40), 2 201 hlasů / 4,03 % * Polák Jan (40), 2 100 hlasů / 3,85 % * Valešová 

Jarmila Ing. FCCA (35), 2 066 hlasů /3,79 %. 

 SPOLEČNĚ PRO JABLONEC, uskupení získalo 4 místa. Počet hlasů 43 370 tj. 

11,57%. * Zvolení zastupitelé (pořadí dle výsledku zvolení): Tejmlová Michaela 

Mgr. LL. M. (41 let), 2 371 hlasů tj. 5,45 % * Macek Jakub Ing. (32), 2 054 

hlasů / 4,72 % * Klápště Petr Ing. arch. Ph.D. (37), 2 043 hlasů / 4,69 % * Matek 

Štěpán Ing. (31), 1 869 hlasů / 4, 29 %. 

 STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ si přišli na 3 mandáty. Počet hlasů 

37 404 tj. 9,96%. * Zvolení zastupitelé (pořadí dle výsledku zvolení): Vobořil 

Petr (58 let), 2 096 hlasů / 5,60 % * Tulpa Petr Mgr. (60), 1 939 hlasů / 5,18 % * 

Šípková Martina Bc. (38), 1 766 hlasů / 4,72 %.   

 NOVÉ BUDOUCNOSTI PRO JABLONEC patří v následujícím volebním 

období 2 místa. Počet hlasů 20 224 tj. 5,38%. * Zvolení zastupitelé (pořadí dle 

výsledku zvolení): Žur Pavel Mgr. (52 let), 1 485 hlasů / 7,34 % * Vraný 

Michael MUDr. (65), 1 185 hlasů / 5,85 %. 

 SPD (SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – TOMIA OKAMURY) obsadilo 1 

zastupitelské křeslo. Počet hlasů 19 545 tj. 5,20%. * Zvolený zastupitel: Švarc 

Michal Mgr. (46 let), 864 hlasů tj. 4,42 %.  

VOLBY 2018 V JABLONCI:  NOVINKY, ZAJÍMAVOSTI  

 14 NOVÝCH ČLENŮ zasedlo v 30členném zastupitelstvu města úplně poprvé. 

 MATADOREM je Jiří Čeřovský (ODS), který je zastupitelem města už 28 let.  

 NEJSTARŠÍM členem zastupitelstva je pětašedesátiletý MUDr. Michael Vraný 

(Nová budoucnost pro Jablonec). 

 NEJMLADŠÍM je nováček Štěpán Matek (31 let), který coby člen KDU-ČSL 

usedl v zastupitelstvu za uskupení Společně pro Jablonec.  

 ZASTUPITELSTVO OMLÁDLO - Zatímco na začátku volebního období v roce 

2014 byl průměrný věk jabloneckého zastupitele 51 let, letos je to 46 a půl roku. 

 ČSSD A KSČM jsou politické strany, které se vůbec poprvé do zastupitelstva 

našeho města nedostaly.   

 POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ - Ačkoli Občanská demokratická strana opět 

ve volbách zvítězila, z koalice, která povede město v následujícím 

období, patrně vypadne. Alespoň se to tak jevilo podle stavu povolebního 

vyjednávání. Vypadalo to, že na radnici nově a vůbec poprvé usednou 

zástupci hnutí ANO, Pirátů a Společně pro Jablonec s podporou jednoho 

zastupitele z Nové budoucnosti pro Jablonec. Což se posléze i stalo.  
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ: NOVÍ ZASTUPITELÉ, NOVÉ VEDENÍ 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ zastupitelstva města (viz foto nahoře) se konalo ve čtvrtek 

15. listopadu 2018. V úvodu všech 30 zastupitelů vzešlých z říjnových komunálních 

voleb složilo v souladu se zákonem o obcích slavnostní slib. Ten přečetl dle zvyklostí 

nejstarší člen zastupitelstva města, kterým je MUDr. Michael Vraný. Text slibu 

zastupitele dle § 69 odst. 2 zákona o obcích: Slibuji věrnost České republice. Slibuji 

na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Poté byla 

zahájena volba členů vedení města a volba členů rady města. Zastupitelé po diskuzi 

schválili většinou 17:13 volbu aklamací, tj. volbu veřejnou. „Aklamací chceme 

hlasovat, protože schůze je veřejná a lidé mají právo vědět, jak zastupitelé hlasují, proto 

jsme se rozhodli volit veřejně,“ vysvětlil zastupitel Jan Polák z České pirátské strany.   

VEDENÍ MĚSTA JABLONCE, kde byly dosud čtyři placené funkce (primátor a tři 

náměstci), bude mít nově pro volební období 2018 - 2022 pět uvolněných představitelů.  

Jsou to: 

PRIMÁTOR: BC. MILAN KROUPA (narozen 1974). Volební 

strana: ANO 2011, politická příslušnost v době voleb: ANO 

2011. * V projevu před svým zvolením mimo jiné uvedl, že 

služba lidem a obci je pro něj nejvyšším posláním, sází na 

mladé lidi a věří na týmovost. Vyzdvihl také svou důvěru 

v koaliční partnery. „Jsme jeden tým, tak jsme se společně 

rozhodli a tímto směrem půjdeme,“ řekl a zastupitelům slíbil, že 

odstoupí z funkce jednatele své firmy a bude se zcela věnovat 

práci primátora. Byl zvolen většinou 19 hlasů.   

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95922&x=320&y=380
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MGA. JAKUB CHUCHLÍK (narozen 1983) 

NÁMĚSTEK PRO ROZVOJ MĚSTA, který bude zároveň 

statutárním zástupcem primátora   

volební strana: Česká pirátská strana 

politická příslušnost v době voleb: bez politické příslušnosti 

 

 

MGR. DAVID MÁNEK (1983)  

NÁMĚSTEK PRO OBLAST HUMANITNÍ 

volební strana: ANO 2011 

politická příslušnost v době voleb: bez politické příslušnosti 

 

 

 

 

ING. ŠTĚPÁN MATEK (1987) 

NÁMĚSTEK PRO EKONOMIKU A MAJETEK   

volební strana: Společně pro Jablonec 

politická příslušnost v době voleb: KDU-ČSL 

 

 

 

ING. ARCH. PETR KLÁPŠTĚ PH.D. (1980) 

uvolněný člen rady města pro ÚZEMNÍ A STRATEGICKÉ 

PLÁNOVÁNÍ A PARTICIPACI 

volební strana: Společně pro Jablonec 

politická příslušnost v době voleb: bez politické příslušnosti 

 

 

RADA MĚSTA JABLONCE - Výkonný orgán obce na úseku samostatné působnosti, 

který se schází zpravidla 1x za dva týdny. Jednání rady jsou neveřejná. Po volbách 

zůstala složena z devíti členů, kterými byli zvoleni vedle pěti uvolněných zastupitelů 

(viz výše) ještě  

 Jan Polák (Česká pirátská strana),  

 Stanislav Říha (ANO 2011),  

 Jarmila Valešová (Česká pirátská strana),  

 Jan Zeman (ANO 2011).  

PORADNÍ VÝBORY ZASTUPITELSTVA jsou iniciativní a kontrolní 

orgány. Ze zákona vzniká v každé obci finanční výbor a kontrolní výbor. Je 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95918&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95919&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95913&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95924&x=320&y=380
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věcí každého zastupitelstva, zda si zřídí i výbory pro další oblasti své činnosti. Oproti 

minulému volebnímu období v Jablonci nebyl zastupiteli ustaven dopravní výbor. 

Zastupitelé schválili zřízení výboru finančního, kontrolního, pro hospodaření 

s majetkem města a pro územní plánování a rozvoj města. Výbory jsou jedenáctičlenné.   

ZASTUPITELSTVO - Vrcholný orgán obce, který se schází zpravidla 1x za měsíc. 

V Jablonci pro volební období 2018 - 2022 zůstalo 30 členů. Jednání zastupitelstva se u 

nás konají ve velké zasedací síni radnice a jsou veřejnosti přístupná. Program bývá na 

internetu přístupný týden před zasedáním. Po ustavujícím zasedání byl termín dalšího 

jednání stanoven na 13. prosince 2018 od 13 hodin. 

MÉDIA O VOLBÁCH 2018 V JABLONCI  

5.10.2018 JABLONECKO VOLÍ NOVÉ ZASTUPITELE. ODCHÁZÍ I FOTBALOVÝ 

BOSS MIROSLAV PELTA, jablonecky.denik.cz - Ve volebních místnostech to už včera 

žilo. Volilo se v obcích, městech, ale třeba i v rýnovické věznici, byť tady volili jen 

senátory. Jablonecko se ale změní. Z politické mapy okresu zmizí několik výrazných 

figur. Na kandidátce chybí Miroslav Pelta, majitel FK Jablonec, někdejší šéf české 

fotbalové asociace, tedy doslova král českého fotbalu… 6.10.2018 JABLONECKO 

VOLÍ NOVÉ ZASTUPITELE, Jablonecký deník, str. 1 - Už teď jsou některé věci jisté: 

Jablonec bude mít nového primátora, Plavy či Pěnčín nového starostu. Odchází i 

fotbalový boss Miroslav Pelta… 8.10.2018 V JABLONCI SE STALI MUŠKOU NA 

KOALIČNÍCH VAHÁCH PIRÁTI - Jablonecký deník, str. 1 -  V Jablonci vyhrála 

komunální volby již tradičně ODS, byť o prsa. Ve třicetičlenném zastupitelstvu získala 

osm křesel, o jedno méně hnutí ANO 2011… BUDOU PIRÁTI ŘÍDIT JABLONEC? 

Jablonecký deník. Titulní strana - Asi málokdo čekal, že Piráti nasadí v Jablonci tak 

ostrý kurz. Do svých řad ale nalákali spoustu mladých lidí, kteří se v Jablonci snaží 

rozhýbat ať již kulturu, tak podnikání. Pro tradiční ODS to je složitá situace, z 

magistrátu se jim ztrácí i spřátelené osobnosti z řad ČSSD, která ve volbách shořela… 

„KOMUNÁLKY JSME VYHRÁLI, ZÁLEŽÍ ALE NA PIRÁTECH“ - Jablonecký deník, 

str. 5 - Miloš Vele se v popředí komunální politiky v Jablonci pohybuje už pěkných pár 

let. V letošních komunálních volbách dotáhl ODS k vítězství. Zároveň ztratil 

významného partnera, totiž ČSSD. Bude Vele primátorem? Nebo se vytvoří zcela jiná 

koalice, v níž bude hrát prim druhý ve volbách, tedy hnutí ANO 2011 vedené Milanem 

Kroupou? ODS získalo osm mandátů, ANO 2011 sedm. * Jak se na výsledky 

komunálních voleb díváte jako lídr vítězné ODS? * Miloš Vele: Ty výsledky jsou, 

řekněme, složité. Vyhráli jsme, což ale neznamená, že nemůžeme skončit v opozici… 

SLK MÁ PLÁN AŽ DO ROKU 2030. NEVYLUČUJE SE S TÍM, S ČÍM ŠLY LETOS DO 

VOLEB ANO A ODS - tydenvlk.cz, str. 0 - První říjnový víkend dal především 

odpověď na otázku, kdo bude následující čtyři roky vládnout na radnicích a měst a obcí 

Libereckého kraje. Kromě Tatobit na Jablonecku se všude uskutečnily komunální 

volby. Semilsko a Jablonecko volilo i senátora. ODS na Jablonecku měla šťastný 

víkend. V Jablonci vyhrála i komunální volby, když porazila v jiných statutárních 

městech dominující ANO 2011 a… ZAVŘENÉ VOLEBNÍ MÍSTNOSTI - Jablonecký 

deník, str. 5 – Volby skončily, probíhají povolební vyjednávání o koalicích. Složitá 

situace bude například v Jablonci, kde o vítězství ODS nad ANO 2011 rozhodlo 

doslova pár hlasů… V JABLONCI DÁL VÍTĚZÍ ODS. PŘEKVAPENÍM JSOU PIRÁTI - 

Mladá fronta DNES, str. 15, Kraj Liberecký - Překvapením v Jablonci nad Nisou není 

jen potupa sociálních demokratů z vládnoucí koalice, ale také bronz Pirátů. Ačkoliv má 
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jejich hnutí ve městě kořeny, do místního zastupitelstva se podívá vůbec poprvé… 

9.10.2018 VOLBY: SPOKOJENOST I DRAMATA - Jablonecký deník, Titulní strana - 

V mnoha obcích Jablonecka je relativně domluveno, kdo a jak bude dále vládnout… 

Jednání naopak zatím probíhají v Jablonci, kde se důležitou stranou s pěti zastupiteli 

stali Piráti. Ke komu se přikloní? K dosud vládnoucí ODS nebo k hnutí ANO? … 

VOLBY V KRAJI: KROMĚ ČSSD, KSČM A SPD SLAVÍ VŠICHNI - Liberecký 

deník, str. 3 - Absolutní propad ČSSD a úspěch Starostů, který v Liberci předčil 

očekávání jich samotných. Nárůst voličů zaznamenala v kraji i ODS, zatímco KSČM 

vyklízí v okresních městech pole… KDO BUDE V KOALICI V JABLONCI NAD 

NISOU, JE ZATÍM ZÁHADOU - tydenvlk.cz, str. 0 - Lídr kandidátky ANO v Jablonci 

Milan Kroupa předpokládá, že by už tento týden mohli zástupci stran uzavřít koaliční 

smlouvu. Nechtěl zatím sdělit, kdo by ji měl podle něj tvořit. Podle lídrů dalších stran 

jsou ale jednání teprve na počátku…V JABLONCI VYHRÁLA OPĚT ODS - Týdeník 

Jablonecko, str. 1 - ANO 2011 skončilo v okresním městě těsně druhé. Třetí byli 

Piráti… V JABLONCI ROZHODNOU PIRÁTI - Týdeník Jablonecko, str. 2, Volební 

speciál – Jablonec nad Nisou: ODS má 8 mandátů, ANO sedm. Spolu ale v Jablonci do 

koalice nepůjdou. Nedomluvili se na tom, kdo bude primátor…13.10.2018 V 

JABLONCI JE VÍTĚZNÁ ODS MIMO, KOALICI VYTVOŘÍ ANO, PIRÁTI A SPJ – 

genusplus.cz - V Jablonci se na vytvoření koalice dohodlo ANO, Piráti a Společně pro 

Jablonec a podporuje je ještě jeden ze dvou zvolených zastupitelů za Novou budoucnost pro 

Jablonec. Koaliční smlouvu podepsali zástupci stran ve čtvrtek. Primátorem by se měl stát 

Milan Kroupa (ANO), koalice má podporu 17 z 30 zastupitelů. ČTK to dnes řekl Kroupa. "Jsem 

rád, že jsme se s našimi koaličními partnery v relativně krátké době shodli v personálních 

otázkách i na programových bodech," uvedl. Vítězná ODS tak po osmi letech skončí v opozici. 

"My, když jsme s ANO začali jednat, tak panu Kroupovi od začátku šlo jen o to, aby byl 

primátorem. Vzhledem k tomu, že jsme volby vyhráli, tak jsme si mysleli, že primátora by měla 

mít ODS. Tak si hledal takové partnery, kteří mu na to kývli a šli s ním do koalice," řekl v 

reakci na vytvoření koalice bez účast vítěze lídr ODS Miloš Vele. Rozhodující slovo podle něj 

měli Piráti, kteří před nabídkou občanských demokratů dali přednost ANO…VLÁDA ODS 

KONČÍ. V JABLONCI SE ANO SPOJILO I S PIRÁTY - Mladá fronta DNES, strana: 17 

- Osm let kralovali Jablonci představitelé ODS. Nyní byl blok proražen. Nová koalice se 

totiž obejde bez vítězných občanských demokratů. Koaliční smlouvu podepsalo ANO, 

Piráti a Společně pro Jablonec. Podporovat ji bude Michael Vraný z Nové budoucnosti 

pro Jablonec…MEGAPODRAZ V JABLONCI? ANO OBEŠLO VÍTĚZNOU ODS A 

BUDE MÍT PRIMÁTORA – echo24.cz -V Jablonci nad Nisou se na vytvoření koalice 

dohodlo ANO, Piráti a Společně pro Jablonec. Podporuje je ještě jeden ze dvou 

zvolených zastupitelů za Novou budoucnost pro Jablonec. Podle ve čtvrtek podepsané 

koaliční smlouvy by se primátorem měl stát Milan Kroupa… 16.10.2018 KROUPA: 

NECHCEME PŘEVRAT – Jablonecký deník, str. 1 - Nová koalice mířící do čela 

jabloneckého magistrátu představila své vize. Chce opravit Sluneční lázně, naopak 

nehodlá dělat drastické změny v městských společnostech ani na samotné radnici. 

„Nechceme palácový převrat, žádné hony na čarodějnice,“ sdělil kandidát na primátora 

Milan Kroupa… PRIMÁTOREM JABLONCE BUDE KROUPA – Právo, strana 10 - 

Mírně překvapivého primátora bude mít Jablonec nad Nisou. Město v dalších čtyřech 

letech povede čtyřiačtyřicetiletý podnikatel Milan Kroupa, lídr kandidátky hnutí ANO 

2011. To totiž při povolebních vyjednáváních obešlo vítěznou ODS a na koalici se 

domluvilo s piráty, hnutím Společně pro Jablonec a jedním ze dvou zvolených 

zastupitelů uskupení Nová budoucnost pro Jablonec. V 30členném zastupitelstvu tak 
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nová koalice bude mít 17 mandátů. ODS, která ve volbách zvítězila a zastupovat ji bude 

osm lidí, nejvíc ze všech, končí v opozici a ve vedení města bude chybět po 24 letech… 

JABLONCI BUDE VLÁDNOUT KOALICE V ČELE S ANO 2011. PRIMÁTOREM 

BUDE MILAN KROUPA – Týdeník Jablonecko, strana 2 - Šok? Pro voliče jablonecké 

ODS zcela jasně. Jablonec se stává jedním ze statutárních měst, kde novou koalici vede 

hnutí ANO 2011…17.10.2018 KOALICE SE UŽ ZFORMOVALY V 17 MĚSTECH. 

ANO MÁ DEVĚT PRIMÁTORŮ - echo24.cz, str. 0, Domov - Podepsanou nebo 

napevno dohodnutou koalici s rozdělením míst v radě se zatím podařilo uzavřít v 17 z 

27 statutárních měst… ANO jako vítěz letošních komunálních voleb by podle 

uzavřených koaličních dohod mělo obsadit primátorskou funkci v Ostravě, Olomouci, 

Havířově, Přerově, Prostějově, Opavě, Karlových Varech, Jablonci nad Nisou a 

Děčíně… KANDIDÁTI NOVÉ BUDOUCNOSTI PRO JABLONEC SE ROZEŠLI V 

NÁZORU NA KOALICI - nasejablonecko.cz - Za Novou budoucnost pro Jablonec se do 

nového zastupitelstva dostali dva  kandidáti - Pavel Žur a Michael Vraný. Uskupení ale 

nebylo jednotné při vyjednávání o koalici, když Michael Vraný je jejím účastníkem, 

zatímco Pavel Žur nikoliv…JABLONEC MÁ VLÁDU BEZ ODS. ANO SE SPOJILO 

S PIRÁTY -  5plus2, strana: 3 - ANO, Piráti a hnutí Společně pro Jablonec, ti ovládli 

jabloneckou radnici. ODS sice komunální volby vyhrála, ale ve vedení města nebude. 

Její bývalý koaliční partner ČSSD se do jabloneckého zastupitelstva vůbec 

nedostal…22.10.2018 SOUD V LIBERCI DOSTAL PĚT STÍŽNOSTÍ NA VOLBY - 

Právo, Strana: 15 - Pět stížností na komunální volby obdržel zatím Krajský soud 

v Liberci… 23.10.2018 KRAJSKÝ SOUD ŘEŠÍ ČTYŘI STÍŽNOSTI NA VOLBY Z 

JABLONECKA - Jablonecký deník, Strana: 3 -  Čtyři stížnosti na komunální volby na 

Jablonecku obdržel Krajský soud v Liberci. Tři se týkají Jablonce nad Nisou a 

nepřehlednosti volebních lístků. Jedna stížnost dorazila z Nové Vsi – nesouhlas s 

počtem získaných hlasů… STÍŽNOSTI ODDALUJÍ USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ I 

VÝPLATU ODMĚN ČLENŮM OKRSKOVÝCH KOMISÍ – genus.cz - Krajský soud v 

Liberci se bude zabývat 15 stížnostmi v souvislosti s komunálními volbami. V pátek 

odpoledne přišla ještě jedna a týká se Jablonce nad Nisou. ČTK o tom informovala 

mluvčí liberecké pobočky krajského soudu Karolina Francová. "Stěžovatel poukazuje 

na to, že seznamy kandidátů u některých kandidujících subjektů obsahovaly nadbytečné 

údaje. V důsledku toho byl podle stěžovatele volební lístek nepřehledný a dva z 

kandidujících subjektů byly znevýhodněny tím, že byly uvedeny až na druhé straně 

volebního lístku… 24.10.2018 V JABLONCI VZNIKLA KOALICE V ČELE S ANO. 

JEDNÍM Z TÉMAT JE BUDOUCNOST NEMOCNICE – severoceskydenik.cz - …Mezi 

priority nové koalice patří bytová politika, rozvoj přehrady či obnova sídlišť. Počítá také 

s oživením městských lázní, novým zázemím pro dům dětí a mládeže Vikýř, novou 

podobou Horního náměstí, přírodními stezkami pro pěší i cyklisty nebo se 

zpřístupněním Kantorovy vily. Nově vytvoření koalice se chce rovněž zaměřit na 

bezpečnost ve městě…16.11.2018 JABLONEC POVEDE KROUPA –DOSUD 

VLÁDNOUCÍ ODS I PŘES VÍTĚZSTVÍ VE VOLBÁCH ODCHÁZÍ DO OPOZICE -  

Jablonecký deník, strana 1 - Konečně! Jablonec má novou vládu. Povede ho muž 

komunální politikou takřka nepolíbený – podnikatel Milan Kroupa. Ten slíbil, že 

odstoupí z funkce jednatele společnosti Grepa Networks… NOVÝM PRIMÁTOREM 

JABLONCE N. N. JE MILAN KROUPA Z ANO – genusplus.cz - Novým primátorem 

Jablonce nad Nisou je Milan Kroupa z ANO. Hlasovalo pro něj 19 z 30 zastupitelů. Druhému 

největšímu městu v Libereckém kraji bude příští čtyři roky vládnout koalice, na níž se ANO 
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dohodlo s Piráty, uskupením Společně pro Jablonec a připojil se i jeden ze dvou zastupitelů za 

Novou budoucnost pro Jablonec, Michael Vraný. Koalice má 17 mandátů z 30 v zastupitelstvu. 

ODS, která minulé volební období statutárními městu vládla, skončila v opozici, přestože volby 

vyhrála. Končící primátor Petr Beitl z ODS předal primátorský řetěz. Beitl, který je zároveň 

poslancem, po osmi letech opouští vedení města i zastupitelstvo. V komunálních volbách byl na 

posledním místě kandidátky, a přestože dostal 2956 preferenčních hlasů, do zastupitelstva se 

nedostal… 17.11.2018 KROUPA JE PRIMÁTOR. SKONČILA VLÁDA ODS - Mladá 

fronta DNES, strana: 17 - Lehce bouřlivá byla atmosféra na ustanovujícím jednání 

zastupitelstva Jablonce nad Nisou. Vedení města je zcela překopané. Navíc poprvé v 

porevoluční historii se o jeho složení rozhodovalo ve veřejné volbě. To opozice kritizovala. Je 

to smutná chvilka pro demokracii v Jablonci, prohlásil emeritní primátor města Petr Beitl 

(ODS). Bonmotem včera navečer reagoval na to, že zastupitelé na svém ustanovujícím jednání 

hlasovali o postech primátora, jeho náměstků či členů rady veřejně. Vůbec poprvé od Listopadu 

1989. Beitlovi veřejné hlasování přijde jako určitý bolševismus. Podle něj má v takovýchto 

typech voleb hlasovat každý sám za sebe a ze svojí vlastní a dobrovolné vůle. „Demokracii jsme 

přeci budovali i z těchto důvodů, aby rozhodnutí každého bylo čistě na jeho vůli a nebyl pod 

žádným tlakem kohokoliv. Veřejného jednotného hlasování jsme měli za minulého režimu dost. 

Je mi z toho smutno,“ řekl MF DNES teď již bývalý primátor druhého největšího města 

v kraji… Nevoli opozice vyvolala pátá neuvolněná a placená funkce, která za minulé vlády na 

radnici neexistovala. Jde o post uvolněného radního pro územní a strategické plánování. Tím se 

stal Petr Klápště ze Společně pro Jablonec. „Nejenže jde o placenou funkci, ale ten člověk bude 

mít pod sebou i nějaký aparát, tím pádem jednoznačně naroste pro město finanční zátěž. Jsem 

rozhodně proti. Zvyšovat finanční zátěž města je totiž naprosto nevhodné,“ sdělil zastupitelům 

Petr Tulpa… 28.11.2018 NA RADNICÍCH VĚTŠÍCH MĚST SE STŘÍDAJÍ PO LETECH 

„STRÁŽE“ – Liberecký deník, strana 3 - Střídání stráží. Tak by se daly jednoduše pojmenovat 

výsledky podzimních komunálních voleb. Zatímco v menších městech a obcích voliči vsadili na 

známé tváře a osvědčenou politiku, ve třech největších městech Libereckého kraje voliči rozdali 

karty jinak. Navíc s nimi ještě zamíchala koaliční jednání. Jedna věc je vůle voličů, druhá 

jednotlivé zájmy a schopnost domluvy kdo s kým a za jakých podmínek… Tradiční baštou ODS 

byl s menšími přestávkami prakticky od 90. let Jablonec nad Nisou. A nebylo žádným 

tajemstvím, že do některých věcí, zejména spojených se sportem tu promlouval „řadový“ 

zastupitel strany a fotbalový boss Miroslav Pelta. Vzhledem k věkové a sociální struktuře města, 

kterému od 70. let vládne sport a fotbal zvlášť, tak nebylo ani žádným velkým překvapením 

další vítězné skóre ODS v řadě. Občanští demokraté však nepočítali s tím, že do hry promluví 

ústy Pirátů a občanského sdružení Společně pro Jablonec mladá generace…7.11.2018 

SOUD: VOLBY V JABLONCI PLATÍ - Jablonecký deník, strana 1 - Krajský soud odmítl 

návrhy na vyslovení neplatnosti komunálních voleb v Jablonci. Vyplývá to z jeho pondělního 

usnesení. Nové vedení města budou zastupitelé volit 15. listopadu… 16.11.2018 KROUPA 

SE V POLITICE ANGAŽUJE PĚT LET, PODNIKÁ V TELEKOMUNIKACÍCH -  

Zdroj: vz24.cz - Vizitka Milana Kroupy, který byl zvolen novým primátorem Jablonce 

nad Nisou: Datum a místo narození: 13. ledna 1974, Jablonec. Vzdělání: absolvoval 

bakalářské studium na ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci (1995). 

Současná funkce: zastupitel Jablonce nad Nisou (od 2018). Kariéra: podnikatel v oblasti 

telekomunikací, je majitelem ve společnosti Grepa Networks; působí také ve 

společnostech Rezidence Máca a Rezidence Sedmikráskov. Stranická příslušnost: člen 

hnutí ANO. Rodinný stav: ženatý (od října 2010). Ostatní: Jeho firma Grepa Networks 

zajišťuje od roku 2010 přenos dat jabloneckého městského kamerového systému, v 

současnosti je ale s městem ve sporu kvůli výši platby za služby od roku 2016. Minulé 

vedení magistrátu nesouhlasilo s požadovanou částkou 1,8 milionu korun, která je podle 

Aktuálně.cz výrazně vyšší než v předchozích letech, spor měl podle rozhodnutí rady 

vyřešit primátor. Ten končící, Petr Beitl z ODS, to ale nestihl, a úkol by tak nyní měl 

připadnout na Kroupu, ten už řekl, že jej nejspíš předá jinému radnímu. Jeho firma se 
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pak nezúčastní tendru na nového dodavatele datových služeb. Pro deník Právo uvedl, že 

do politiky jít nechtěl: "Oslovili mě kolegové, abych nápady a podněty zhmotnil. Po 

delším váhání jsem se rozhodl, že bych měl Jablonci také něco dát." Absenci 

politických zkušeností pokládá za výhodu, neboť není zatížen vazbami ani vžitými 

schématy z minulosti, a může proto vnést do komunální politiky nový pohled. S hnutím 

ANO Kroupa spolupracuje od roku 2013, do zastupitelstva Jablonce kandidoval 

neúspěšně už před čtyřmi lety, tehdy ještě jako nestraník. Na podzim 2016, kdy už byl 

členem ANO, se ucházel o mandát krajského zastupitele, skončil jako první náhradník. 

* PŘEJI JABLONCI, AŤ MU NEVLÁDNE RYCHLOKVAŠKA - Mladá fronta 

DNES, strana: 17 – Zápisník autorky Jany Pšeničkové - Vypadá to, že Jablonec tak 
trochu kopíruje svého souseda - Liberec. I tady se před čtyřmi lety objevila v čele 
města do té doby v politice nepříliš známá tvář - Tibor Batthyány. Mladý, ambiciózní 
muž, kterému na předvolebních billboardech ANO sekundoval sám šéf hnutí Andrej 
Babiš, se stal primátorem. Po dvou letech byl z hnutí vyloučen a letos u voličů 
propadl. V Jablonci teď sice vyhrála ODS, nicméně ostatní strany se dohodly, že ji k 
moci nepustí. A do čela si zvolili podnikatele Milana Kroupu. Než se objevil před 
volbami na billboardech ANO s Babišem po boku, v politice moc známý nebyl. Snad se 
nebude historie opakovat a nový primátor se nezařadí mezi „rychlokvašky,“ které za 
pár let přestanou lidem chutnat… 

PŘEHLED STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ JABLONCE PO ROCE 1990 
 MGR. JIŘÍ MUSIL (za Občanské fórum), starosta 1990-1994 

 RNDR. JIŘÍ ČEŘOVSKÝ (ODS), starosta 1994-2006 

 MGR. PETR TULPA (Domov nad Nisou), starosta 2006-2010 

 ING. PETR BEITL (ODS), starosta 2010-2012, primátor 2012-2018 

 BC. MILAN KROUPA (ANO), primátor od 15. 11. 2018 

Z HISTORIE MĚSTA - Po zániku vrchnostenské správy v letech 1848 - 1850 se i 
v Jablonci ustavila místní obecní samospráva, která byla navenek 
reprezentovaná zastupitelským sborem v čele se starostou. Prvním starostou 
se stal podnikatel Josef Pfeiffer, úřad pak zastával v letech 1850 – 1867. Následovali: 

Anton Jäkl, starosta v letech 1868 – 1873 * Heinrich Seidemann - pouze během roku 

1873 * Anton Jäkl svou druhou starostenskou funkci vykonával v letech 1874 – 1880 * 

Adolf Heinrich Posselt byl starostou od roku 1881 do 30. června 1918 * Karl Richard 

Fischer, v čele jablonecké samosprávy v letech 1918 – 1933 * Gustav Petrovsky, 

starostou v letech 1934 – 1938 * Oswald Wondrak - od roku 1938 do roku 1945. Během 

války, kdy musel narukovat, řídil město za jeho nepřítomnosti (jako jeho 

zástupce) Anton Lehmann. * Karel Šimon - v květnu 1945 se do čela města postavil 

jako vedoucí spontánně vzniklého Revolučního národního výboru, ještě v průběhu 

května 1945 došlo k rekonstrukci výboru podle stranického klíče a ing. Šimona nahradil 

komunista Karel Šilhán. V březnu 1946 Okresní správní komise rozhodla o nahrazení 

Místní správy v Jablonci Místním národním výborem. Do čela se dostal komunista 

Robert Koumar - ve funkci předsedy zůstal i po volbách v květnu 1946, a to i navzdory 

faktu, že tyto v Jablonci vyhráli národní socialisté. Po únoru 1948 byli předsedy 

národního výboru výhradně členové KSČ, a to: Bohumír Zlatník (1948 - 1952), Jaroslav 

Šimáček (1952 - 1960), Miloslav Kouřil (1960 - 1965) a Josef Michek (1965 - 1970). 

Dalšími představiteli města pak byli Oldřich Jonáš (1970 - 1981), JUDr. Miroslav 

Fejkl (1981 - 1986), JUDr. Jan Mikulčík (1986 - 1989) a Jaroslav Čermák (1989 - 

1990). Po změně režimu a prvních svobodných komunálních volbách viz přehled výše.  
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NOVÉ VEDENÍ JABLONCE ZVE: 

PLÁNUJTE SPOLEČNĚ S NÁMI 
 

 

 

 

 

 

 

28. 11. 2018 - S plánovanou stavbou nového terminálu hromadné dopravy v 
jablonecké Kamenné ulici úzce souvisí prodloužení tramvajové trati a 
výstavba dešťové kanalizace v ulici Poštovní. Obě stavby se dotknou 
zásadně části městského centra. A právě o její nové podobě chce radnice 
jednat s podnikateli i obyvateli dotčeného území. 

„Na vlastní terminál úspěšně proběhla architektonická soutěž a vítězný tým pracuje 
na projektové dokumentaci. Zpracované však nejsou navazující úpravy veřejných 
prostranství na cestě prodlužované trati k terminálu,“ připomíná náměstek pro 
rozvoj Jakub Chuchlík. Diskuze nad budoucí podobou ulic Budovatelů a Soukenné 
i náměstí Anenského a Dolního se přímo nabízí. „Protože se má začít projektovat 
dle harmonogramu už na začátku příštího roku, abychom stihli dotaci, rozhodli jsme 
se ještě teď před Vánoci vyvolat diskuzi. A chceme, aby její součástí byli místní 
podnikatelé i obyvatelé,“ dodává radní pro územní a strategické plánování a 
participaci Petr Klápště, který se bude zapojování veřejnosti do rozvojových 
projektů věnovat. „Je důležité vědět, jak naložit s veřejným prostranstvím. Tyto 
informace nám mohou přinést lidé, kteří tu podnikají, pořádají kulturní akce nebo 
zde bydlí. Proto se s nimi chceme sejít,“ dodává Klápště. 

Diskuze s podnikateli i občany 

Diskutovat se bude v úterý 4. prosince v malém sále Eurocentra. „Setkání 
jsme rozdělili na dvě části. Dopoledne od 10 hodin se sejdeme s místními 
podnikateli a vlastníky domů, odpoledne od 17 hodin pak s veřejností,“ komentuje 
radní Petr Klápště a pokračuje: „S oběma skupinami budeme diskutovat dvě 
základní otázky: co dnes ve veřejných prostranstvích funguje, je třeba zachovat a 
rozvíjet a co je naopak třeba řešit či změnit. Na základě poznatků, které sebereme, 
vytvoříme zadání pro urbanisticko-architektonické řešení zmíněných lokalit.“ 

Ti, kdo nebudou moci na jednání přijít, ale přesto by rádi přispěli svým názorem, 
mohou jej zaslat na e-mailovou adresu stol@mestojablonec.cz. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95979&x=857&y=602&test=ccc
mailto:stol@mestojablonec.cz
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MAGISTRÁT 
STRUKTURA ÚŘADU. POČTY PRACOVNÍKŮ  

MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU v roce 2018 tvořili primátor, jeho tři 

náměstci, jeden uvolněný člen rady města (po říjnových volbách), tajemník a pracovníci 

magistrátu. Úřad se dělil na odbory a oddělení a sídlil ve dvou budovách, a to na 

Mírovém náměstí číslo 19 a v ulici Komenského číslo 8.   

V ČELE MĚSTA BYLI V ROCE 2018  

 Primátor 

- do 15. 11. Ing. Petr Beitl, narozen 1966, politická příslušnost ODS,  

- od 16. 11. Bc. Milan Kroupa, narozen 1974, politická příslušnost ANO 2011,  

 náměstek primátora do 15. 11. 

- Ing. Miloš Vele (1962), ODS, odbor ekonomiky a odbor správy majetku, 

- JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (1974), ČSSD, odbor stavební a životního prostředí, 

odbor územního a hospodářského rozvoje,  

- Ing. Miloš Zahradník (1947), odbor humanitní, sociálních věcí a zdravotnictví, 

 od 16. 11.  

- MgA. Jakub Chuchlík, narozen 1983, Česká pirátská strana, statutární zástupce 

primátora a náměstek pro rozvoj města, odbor stavební a životního prostředí, 

odbor územního a hospodářského rozvoje, 

- Mgr. David Mánek (1983), ANO 2011, náměstek pro oblast humanitní, odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, 

- Ing. Štěpán Matek (1987), Společně pro Jablonec, náměstek pro ekonomiku a 

odbor správy majetku, 

- Ing. arch. Petr Klápště Ph.D. (1980), Společně pro Jablonec, uvolněný člen rady 

města pro územní a strategické plánování a participaci. 

STRUKTURA ÚŘADU A PERSONÁLNÍ NAPLNĚNÍ podle stavu k 31. prosinci 2018:  

MAGISTRÁT CELKEM -  nutno přičíst 1 pracovníka, a to tajemníka, pak byl  

 plánovaný počet pracovníků 226 (rok 2017: 216,5 * 2016: 210 * 2015: 210,325 

* 2014: 211),  

 skutečný počet pracovníků 217,7125 (v roce 2017: 205,375 * 2016: 203,075 * 

2015: 199,175 * 2014: 205,5) + 5 (vloni: 4) uvolnění zastupitelé, + veřejně 

prospěšné práce: plánovaný počet 120 (rok 2017: 120 * 2016: 120 * 2015: 110 * 

2014: 101), skutečnost 72 (rok 2017: 76 * 2016: 99 * 2015: 92 * 2014: 87), 

rezerva 42 (2017: 44 * 2016: 21 * 2015: 18 * 2014: 14)  

 a dohromady máme plánovaný počet celkem 351,5 (2017: 340,5 * 2016: 334 * 

2015: 324,325 * 2014: 316), skutečný počet celkem 342,7125 (2017: 329,375 

* 2016: 327,075 * 2015: 313,175 * 2014: 310,525).  
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ÚSEK PRIMÁTORA MĚSTA  

PETRA BEITLA DO 15. 11. 2018, OD 16. 11. 2018 MILANA KROUPY  

ODBOR KANCELÁŘE PRIMÁTORA: vedoucí odboru - plánovaný počet pracovníků 1 / 

skutečný počet pracovníků 0 * oddělení sekretariátu primátora plán 5,5 / skutečnost 

5,625 * oddělení krizového řízení 2/3 * oddělení interního auditu a stížností 3/3 * 

oddělení právní a veřejných zakázek 6/6,   

- plánovaný počet 17,625 (v roce 2017 17,625 * 42016: 16,625 * 2015: 

19,075 * 2014: 20,5), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet pracovníků 17,5 (v roce 2017: 16,5 * 2016: 

15,625 * 2015: 15,625 * 2014: 19,5). 

ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA  

MILOŠE VELEHO DO 15. 11. 2018, OD 16. 11. 2018 ŠTĚPÁNA MATKA 

Celkem plánováno 43,5 pracovníků (rok 2017: 43,5 * 2016: 44,5 * 2015: 44,5), 

k 31. 12. 2018 skutečný počet 43,425 (rok 2017: 42,5 * 2016: 42,5 * 2015: 2,5). 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1 / skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR EKONOMIKY: vedoucí odboru, sekretariát, finanční analytik - plánovaný počet 

pracovníků 3 / skutečný počet pracovníků 3 * oddělení rozpočtu a poplatků 6/5,925 * 

oddělení účetní a majetkové evidence 6/5,925 * oddělení majetkoprávní 5/5, 

- plánovaný počet pracovníků 20 (2017: 20 * 2016: 21 * 2015: 21 * 2014: 20), 

- - k 31. 12. 2018 skutečný počet pracovníků 19,925 (rok 2017: 19 * 2016: 19 

* 2015: 20 * 2014: 20). 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom, energetik 4/4 * 

oddělení správy objektů 9/9 * oddělení správy komunikací 4/4 * oddělení správy 

veřejné zeleně 5,5/5,5. 

- Plánovaný počet pracovníků 22,5 (rok 2017: 22,5 * 2016: 22,5 * 2015: 22,5 

* 2014: 23,5), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet pracovníků 22,5 (rok 2017: 22,5 * 2016: 22,5 

* 2015: 21,5 * 2014: 23,5). 

ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA  

LUKÁŠE PLETICHY DO 15. 11. 2018, OD 16. 11. 2018 JAKUBA CHUCHLÍKA 

Celkem plánováno 52 pracovníků (rok 2017: 49,5 * 2016: 44 * 2015:42),  

skutečný počet 52,1625 (2017: 48,25 * 2016: 44 * 2015: 41,5). 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1 / skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE: vedoucí odboru, ekonom, 

referent pro komunikaci s veřejností, servisní informační pracovník - plánovaný počet 

pracovníků 4 / skutečný počet pracovníků 4 * oddělení územního plánování 6/5,5 * 

oddělení investiční výstavby 8/8 * oddělení dotací 4/4, 

- plánovaný počet pracovníků 22 (2017: 21 * 2016: 17 * 2015: 15 * 2014: 16), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet pracovníků 21,5 (rok 2017: 20 * 2016: 17 * 

2015: 15 * 2014: 16). 
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ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, stavební archiv 3,5/3,5 * stavební úřad 11/12 * oddělení dopravní a silniční 

3/3 * oddělení životního prostředí a státní památkové péče 11,5/11,1625. 

- Plánovaný počet pracovníků 29 (rok 2017: 27,5 * 2016: 26 * 2015: 26 * 

2014: 26), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet pracovníků 29,6625 (rok 2017: 27,25 * 2016: 

26 * 2015: 25,5 * 2014: 25). 

ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA 

MILOŠE ZAHRADNÍKA DO 15. 11. 2018, OD 16. 11. 2018 DAVIDA MÁNKA 

Celkem plánováno 42 pracovníků (vloni: 41,75 * 2016: 43,75 * rok 2015: 42,75),  

skutečný počet 38,7 (rok 2017: 40,2 * 2016: 43,025 * 2015: 39,625). 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1 / skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR HUMANITNÍ: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom - plánovaný počet 

pracovníků 3 / skutečný počet 3 * oddělení sociálně právní ochrany dětí 15/13) * 

oddělení školství, kultury a sportu 6/5,8. 

- Plánovaný počet pracovníků 24 (2017: 24 * 2016: 25 * 2015: 26 * 2014: 24), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet pracovníků 21,8 (2017: 22,8 * 2016: 24,875 * 

2015: 23,875 * 2014: 22,8). 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: vedoucí odboru, sekretariát - 

plánovaný počet pracovníků 2 / skutečný počet pracovníků 2 * oddělení sociálních 

služeb 4/4 * oddělení sociální péče 11/9,9.  

- Plánovaný počet pracovníků 17 (rok 2017: 16,75 * 2016: 17,75 * 2015: 

15,75 * 2014: 15,75), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet 15,9 (rok 2017: 16,4 * 2016: 17,15 * 2015: 

14,75 * 2014: 14,75). 

ÚSEK TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA JUDR. MARKA ŘEHÁČKA 

Celkem plánováno 70 pracovníků (rok 2017: 63 * 2016: 60 * 2015: 61),  

skutečný počet 64,925 (rok 2017: 55,925 * 2016: 56,925 * 2015: 58,925). 

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA: vedoucí odboru, sekretariát - plánovaný počet 

pracovníků 1 / skutečný počet 0 * organizační a personální oddělení plán 7/ skutečnost 

6,925 * oddělení provozní 9/9 * oddělení informačních technologií 3/3 * oddělení 

organizace a personálu veřejných prací 5/2  * informační středisko magistrátu 5/5, 

- plánovaný počet pracovníků 30 (2017: 27 * 2016: 25 * 2015: 26 * 2014: 23), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet 25,925 (2017: 22,925 * 2016: 23,925 * 2015: 

23,925 * 2014: 21). 

ODBOR SPRÁVNÍ: vedoucí odboru, sekretariát, pokladna, informace 4/4 * oddělení 

správních agend 8/7 * oddělení dopravně správních agend 10/10 * oddělení matriky a 

ověřování 4/4 * živnostenský úřad 7/7 * oddělení přestupků 7/7, 

- plánovaný počet pracovníků 40 (2017: 36 * 2016: 35 * 2015: 35 * 2014: 38), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet pracovníků: 39 (rok 2017: 34 * 

2016: 33 * 2015: 35 * 2014: 38). 
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KANCELÁŘ PRIMÁTORA: MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA  

ODDĚLENÍ: 

 SEKRETARIÁT PRIMÁTORA 

 INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ 

 PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 MĚSTSKÁ POLICIE  

ODDĚLENÍ: SEKRETARIÁT PRIMÁTORA – V roce 2018 zde pracovali: tisková 

mluvčí, dvě asistentky – jedna se zaměřením na agendu partnerských měst a druhá na 

běžnou agendu, webmaster, tajemnice Sboru pro občanské záležitosti a vedoucí 

oddělení. Práce redaktora Jabloneckého měsíčníku byla i nadále zajišťována externě. 

Mezi běžné úkoly se řadilo vydávání tiskových zpráv, zveřejňování úředních sdělení 

prostřednictvím městských webových stránek, zajišťování odpovědí na konkrétní 

dotazy, provozování webového diskusního fóra a elektronické služby ´Otázky a 

odpovědi´. Vše bylo cenným zdrojem při tvorbě tohoto ročníku kroniky. Stejně jako v 

předchozích letech oddělení zajišťovalo kontakty s partnerskými a spřátelenými městy, 

přijímání návštěv a oficiálních delegací a vedení protokolu. Spolupráci města 

s veřejností udržovalo oddělení sekretariátu primátora především prostřednictvím médií, 

ale i dalšími formami, kam patřila také podpora akcí cizích organizací i organizování 

vlastních akcí. Troufám si tvrdit, že podstatná část těchto akcí už má své řádky 

v kronice stejně tak jako zvláštní oblast spolupráce s občany, kterou zajišťovala 

tajemnice Sboru pro občanské záležitosti. Jen připomenu, že se týkala vítání nových 

občánků, oceňování dárců krve, přání jubilantům, předávání maturitních vysvědčení a 

diplomů či zápisy do pamětních knih města. Co se samotných akcí týká, tak jen stručná 

rekapitulace: Novoročním koncertem, v jehož úvodu byla předána cena města Pro 

Meritis MUDr. Ivo Jőrgovi a MUDr. Pavlu Šochmanovi, vše začalo a pokračovalo pak 

návštěvou u prvního miminka v jablonecké porodnici, nechyběla tradiční setkání se 

zástupci podnikatelské veřejností a následně s představiteli církví. Tradiční byl i ples 

města, kde šek v hodnotě 25 000 Kč dostala tentokrát organizace Anděl strážný. Další 

výraznou charitou byla v rámci vánočních trhů tradiční akce Primátorský svařák, jejíž 

výtěžek ve výši 45 115 Kč byl předán Svazu tělesně postižených v ČR v Jablonci. To 

jsme se ocitli na konci roku a v centru města, takže se vraťme na začátek. V únoru 

Jablonec vítal na Horním náměstí olympioniky (saně, snowboard, sjezd, biatlon) ZOH 

2018 a v červenci před radnicí dětský pěvecký sbor Iuventus, Gaude!, který získal v 

Jihoafrické republice v prestižní soutěži World Choir Games 2018 první místo. Centrum 

města si lidé užívali také v srpnu při druhém ročníku Jabloneckých pivních slavností a 

v září na Dni otevřených dveří památek, kdy byly zpřístupněny mimo jiné i prostory 

kanceláře primátora. Součástí byla i oslava 85. výročí budovy radnice, kolem které byl 

vytvořen řetěz z lidských rukou, čímž se Jablonec zapsal do české Guinessovy knihy 

rekordů. Ani letos nechyběly pietní akty a především oslavy ´osmičkového´ výročí. 

V lednu byla uctěna památka obětem holokaustu v místech bývalé synagogy, 

v květnu byl pietní akt k 73. výročí konce druhé světové války, o měsíc 
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později uctěna památka obětem komunistického režimu, a to formou filmového 

představení filmu Milada, který zhlédli studenti středních škol. Srpen připomenul 

události roku 1968. Říjen byl ve znamení oslav konce první světové války – především 

akce v Tyršových sadech nazvané ´Konec první světové války aneb jak se žilo na 

bojišti´ a připomenutí vzniku republiky v roce 1918 pietním aktem, zasazením Lípy 

republiky v parku u divadla, kde se také odehrál 

slavnostní koncert k 100. výročí republiky. Na přelomu 

října a listopadu byly odhaleny pamětní desky obětem 

první světové války na zdi kostela v Rýnovicích u 

kostela ve Mšeně. Následovalo připomenutí Dne válečných veteránů, kdy návštěvníci 

informačního střediska magistrátu obdrželi vlčí mák a pietní akt ke Dni boje za svobodu 

a demokracii. Zde svůj první projev přednesl nový primátor Milan Kroupa, který byl po 

říjnových volbách zvolený do funkce ustavujícím zastupitelstvem.    

MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA - Během roku 2018 bylo vydáno 273 tiskových 

zpráv (v roce 2017: 294 * 2016: 321 * 2015: 353 * 2014: 331 * 2013: 287), což je 

průměrně 22,75 zpráv měsíčně. Uspořádáno bylo 8 řádných tiskových konferencí po 

zasedání zastupitelstva města a 4 tiskové konference k mimořádným událostem -

výsledky architektonické soutěže na projekt dopravního terminálu, zahájení výstavby 

pavilonu intenzivní medicíny v nemocnici, požár bazénu a udělení Studentského 

Oscara. Další trojice mediálních setkání byla uspořádána v souvislosti s požehnáním tří 

drobných památek - Simmův kříž, kříž v Proseči a kříž na Malých Vrkoslavicích.  

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK vydává radnice už od roku 1998, před deseti lety se 

změnila jeho grafická podoba. Celobarevné provedení a větší formát si radniční 

zpravodaj udržel do současnosti. V roce 2018 vyšel tradičně 11x - červenec a srpen 

společně, a to v nákladu 21 450 výtisků, jež jsou zdarma doručovány do domácností ve 

městě. Rozsah stejně jako vloni byl oproti předcházejícím letům o čtyři strany vyšší – 

tedy 28 stran, z toho 4 strany v každém čísle zahrnovala vlastivědná a historická příloha 

primárně tematicky zaměřená na 100. výročí vzniku ČSR a konec 1. světové války. 

Připomeňme si, že zatímco v roce 2016 každé vydání 

obsahovalo čtyřstránkovou přílohu věnovanou 150. výročí 

povýšení Jablonce na město, v roce 2017 radniční 

zpravodaj obohacovala čtyřstránková vlastivědná příloha 

věnovaná převážně historii města a kultuře. Během roku 

2018 také vyšly tematické ´přílohy´, a to rozpočet – v březnu, o prázdninách letní 

příloha a v listopadu zimní údržba. V případě zařazení tematických příloh k navýšení 

počtu stran nedošlo. Tři strany v každém čísle byly vždy věnovány inzerci.  Zatímco v 

předchozích letech Jablonecký měsíčník distribuovala Česká pošta, od loňského 

července zajišťují roznos výtisků lidé zaměstnaní na dohodu o provedení práce. Od 

roznášky - realizované v podobném systému jako probíhá distribuce hlasovacích lístků 

před volbami, si magistrát sliboval zejména zkvalitnění distribuční služby a zrychlení 

roznosu měsíčníku. Na webových stránkách města je uveden seznam doručovacích 

obvodů včetně kontaktů na jednotlivé ´roznašeče´. Případné nedoručení měsíčníku je 

tedy možné oznamovat konkrétní osobě zodpovědné za danou lokalitu. Vedle 
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toho i nadále je určitý počet výtisků k dispozici v informačních centrech, jak v 

turistickém v Kostelní ulici, tak v budově radnice. Vloni zároveň s měsíčníkem začali 

lidé dostávat nově kulturní kalendář vydávaný Jabloneckým kulturním a informačním 

centrem. Z tohoto důvodu je zveřejňování kulturních akcí v měsíčníku omezeno.  

JABLONEC V MOBILNÍCH APLIKACÍCH 

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA (WWW.MESTOJABLONEC.CZ) – Oficiální web 

města Jablonec nad Nisou se stal v roce 2018 opět o něco vstřícnější. Přinesl 

občanům další vylepšení týkající se vyřizování jejich záležitostí na úřadě. Nově 

začal nabízet aktuální informace o stavu obsazenosti přepážek, přehled stavu 

žádostí u agend osobních dokladů a také jednodušší objednávání na úřad. 

REZERVACE TERMÍNU - Komu by se chtělo čekat ve frontě dlouhé hodiny, až přijde 

na řadu! Naštěstí již několik let mohou občané Jablonce využívat možnosti objednání 

termínu schůzky k vyřízení své žádosti na magistrátu. Webové stránky letos nabídly 

vylepšenou aplikaci ke snadnému objednání. Službu šlo využít pro agendy evidence 

obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy a registraci vozidel. Pro 

zajímavost: přepážky správních agend, tj. občanské průkazy a pasy týdně obslouží 

kolem 430 klientů, přičemž v pondělí a ve středu úřednice odbaví cca 140 lidí, v úterý, 

ve čtvrtek a v pátek přijde kolem 50 klientů. Dopravně správní agendy, tedy registr 

vozidel a evidenci řidičů, každý týden navštíví 560 klientů. V klasické úřední dny, v 

pondělí a středu, je to 190 lidí a v krátké úřední dny si záležitosti ohledně vozidel a 

jejich řízení přijde vyřídit 60 lidí. Objednávání přes internet lidé využívají spíše 

v pondělí a ve středu, to je kapacita rezervačního systému využitá na 90 procent. 

V krátkých úředních dnech – tj. v úterý, ve čtvrtek a v pátek je využití cca 30 %. 

Možnost objednání se na úřad prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace využilo 

v roce 2018 celkem 4 415 uživatelů. Počet rezervací dle jednotlivých služeb byl 

následující: žádostí o občanský průkaz bylo 619 a o cestovní pas 475, výdej uvedených 

dokladů 612, evidence obyvatel 119, registr řidičů 1 077 a registr vozidel 1 513. Na 

mobilních telefonech mohli občané nadále sledovat aktuální informace z našeho města 

nejen přes mobilní verzi stránek, ale i prostřednictvím aplikace JABLONEC V MOBILU. 

Ta se v roce 2018 rozšířila o další služby, takže nabízela nejen aktuality, úřední desku, 

kalendář akcí, kontakty na pracovníky magistrátu či aplikaci s návody Životní situace, 

ale také RSS kanál či již zmíněné rezervace termínu na úřad. Pro operační systém 

Android si aplikaci v roce 2018 stáhlo 2 612 uživatelů, přičemž 643 ji aktivně 

používalo. Do mobilních telefonů s iOS si aplikaci stáhlo 339 uživatelů a aktivně ji 

používalo 280. Pro srovnání: v roce 2017 si aplikaci nově stáhlo a nainstalovalo 1 059 

uživatelů s operačním systémem Android a 286 uživatelů iOS. V roce 2016 to bylo 240 

uživatelů Android, 48 uživatelů iOS a také ještě šest uživatelů mobilů s Windows 

Phone. Do statistiky patří informace, že v roce 2018 byla upravena a zpřesněna metrika 

měření. Celkový počet návštěv webových stránek města během roku byl 486 930, 

jednalo se o dobu, po kterou se návštěvník aktivně věnoval webu. Uživatelů, kteří v 

daném období iniciovali alespoň jednu návštěvu, bylo 165 738. Unikátní 

zobrazení stránek představující počet návštěv, během kterých byla alespoň 
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jednou zobrazena stránka, bylo 1 148 675. Připomeňme si, že v loňském roce činila 

návštěvnost 1 195 975 přístupů (v roce 2016: 1 236 369 * 2015: 971 778 * 2014: 

739 282 * 2013: 589 553), přičemž tehdy narostl počet přístupů z mobilních zařízení, 

který dosáhl sedmnácti procent, zbytek (83 %) tvořily klasické počítače. Spolu s nově 

zavedenými službami se mezi nejnavštěvovanější stránky webu objevila aplikace pro 

rezervaci na úřad a přehled stavu vyřízení žádostí. Dalšími byly tradičně Kalendář akcí, 

Životní situace, kontakty úřadu, ale i třeba Volby, informace o životním prostředí nebo 

Jablonecký měsíčník. V rámci aplikace OTÁZKY A ODPOVĚDI bylo zodpovězeno 

celkem 373 dotazů (vloni 380, 2016: 274 * 2015: 301 * 2014: 495 * 2013: 368).  

VIDEOPŘENOSY ZE ZASTUPITELSTVA v roce 2018 nebyly poskytovány ze všech 

jednání, a to z důvodu rekonstrukce jednacího sálu. Zastupitelé se scházeli v různých 

náhradních prostorách, kde nebylo možno z technických důvodů přenos uskutečnit. 

Jednalo se o dvě zářijová jednání. Z tohoto důvodu u těchto dvou jednání narostl 

výrazně zájem o zvukové záznamy: Sledovanost přenosů a počty stažení záznamů 

ukazují následující čísla, přičemž počty stažení záznamů jsou ke dni 10. 1. 2019 a jsou 

uváděny v tomto pořadí: datum – přenos – záznam. * Datum 18. 1. 2018: přenos 118, 

záznam 197 * 15. 2. 2018: 104 - 310 * 22. 3. 2018: 106 - 129 * 19. 4. 2018:  94 - 112 * 

17. 5. 2018: 112 - 167 * 21. 6. 2018: 84 - 166 * 12. 9. 2018: záznam 553 * 25. 9. 2018: 

záznam 543 * 15. 11. 2018: 98 - 213 * 13. 12. 2018: 91 – 157. 

ZLATÝ ERB je soutěž, jejímž cílem je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných občanům s 

využitím internetu a ostatních elektronických médií. V rámci 20. ročníku krajského kola 

soutěže získal Jablonec 3. místo v kategorii NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA MĚSTA. 

Předstihly nás Semily – byly první, druhé místo mělo Jablonné v Podještědí.  
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LEPŠÍ JABLONEC V MOBILU - Jablonec nad Nisou pro občany v rámci aplikace 

´Jablonec v mobilu´ spustil novou službu nazvanou ´Lepší Jablonec´. Nahradila aplikaci 

´Lepší místo´, na kterou byli Jablonečané dosud zvyklí, a kterou město od května 2015 

používalo coby nástroj pro komunikaci s veřejností. Za využívání aplikace Lepší místo 

se měla od nového roku platit několikanásobně vyšší částka, kterou určil nový 

provozovatel. Jablonec se 

proto rozhodl poskytovat 

stejnou službu vlastními 

silami. „Nové řešení bylo 

snadné, bylo třeba jen 

zajistit doplněk k  již 

existující aplikaci Jablonec 

v mobilu,“ zní z oddělení 

interního auditu a stížností, 

který má Lepší Jablonec na 

starosti. Dále tedy platí, že 

kterýkoliv občan může 

zachytit fotoaparátem jakoukoliv situaci, kterou je nutné řešit. Telefon přiřadí dle GPS 

příslušnou pozici a odešle na úřad. Tipy lze zadávat i doma na počítači. 

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ jabloneckého magistrátu evidovalo 

v roce 2018 celkem 532 podaných stížností (v roce 2017: 525 * 2016: 475 * 2015: 428 

* 2014: 295 * 2013: 297 * 2012: 364 * 2011: 275 * 2010: 259), z toho:   

 52 písemných (v roce 2017: 71 * 2016: 54 * 2015: 69 * 2014: 89 * 2013: 297 * 

2012: 364 * 2011: 275 * 2010: 259) a z tohoto množství bylo 14 (vloni 5) 

stížností na činnost magistrátu nebo městské policie, 5 bylo vyhodnoceno jako 

částečně oprávněných a 9 jako neoprávněné. Ostatní stížnosti směřovaly do 

oblasti soužití občanů, např. nedodržování obvyklých norem, čistoty a pořádku, 

případně dopravní situace a požadavků na opravy. Ty, jejichž řešení nespadalo 

do kompetence města, byly postoupeny příslušnému orgánu. V některých 

případech se jednalo o podnět, žádost či informaci.  

 1 petice (v roce 2017: 3 * 2016: 1 * 2015: 3 * 2014: 2 * 2013: 2 * 2012: 4 * 

2011: 5 * 2010: 7),  

 157 ústních nebo prostřednictvím tzv. Zelené linky (v roce 2017: 154 * 2016: 

172 * 2015: 202 * 2014: 195 * 2013: 205 * 2012: 238 * 2011: 183 * 2010: 189),  

 1 referendum (v roce 2011: 1),  

 0 stížnosti na ražbu štoly (v roce 2015: 2 * 2014: 7 * 2013: 14 * 2012: 36), 

 0 hromadné připomínky (v roce 2014: 2),  

 321 podnětů zaslaných prostřednictvím mobilní aplikace Lepší Jablonec 

(aplikace Lepší místo v roce 2017: 297 * 2016: 248 * 2015: 152).   

Ze statistiky vyplývá, že aplikace Lepší Jablonec se stejně jako její předchůdkyně 

osvědčila. Občané využívají možnost vyfotit například rozbitou silnici, 

lavičku nebo černou skládku a okamžitě ji odeslat na město. Krom toho, že 
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díky přiřazeným souřadnicím je hned zřejmé, kde se daný problém nachází, je možné v 

aplikaci zároveň sledovat, jak je s podnětem nakládáno. Na řešení zaslaných podnětů se 

podílejí různá oddělení magistrátu, nejčastěji správa komunikací, správa veřejné zeleně, 

oddělení veřejně prospěšných prací a městská policie. Podněty se prověřují a dle 

závažnosti vyřizují. Pokud je to možné, dochází k nápravě ihned, pokud se jedná o 

složitější záležitost ať již z hlediska času či financí, je zařazena do plánů oprav 

konkrétního oddělení. Mezi nejčastější podněty patří upozornění na technický stav 

vozovek, dopravní značení, úklid města, prořez zeleně nebo stav městského mobiliáře.  

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - Samostatné právní oddělení 

vzniklo na městském úřadu v roce 2000, o osm let poté pod něj bylo začleněno 

exekuční oddělení a v roce 2011 došlo ke sloučení s oddělením veřejných zakázek. 

Dnes jde o samostatně stojící oddělení spadající pod primátora a poskytující právní 

servis celému úřadu, orgánům města i jeho organizacím. Zabývá se zejména přípravou 

městských smluv a obecně závazných vyhlášek, nařízení, dále zastupováním města u 

soudů všech stupňů, v insolvenčních a jiných řízeních. Důležitou náplní práce je 

vymáhání pohledávek, a to jak ze samosprávné působnosti, ať již nájemné či plnění ze 

smluv, tak i z výkonu státní správy - vymáhání pokut a daňových nedoplatků.  Další 

významnou činností oddělení je administrování veřejných zakázek. V roce 2018 bylo 

vyhlášeno 65 zadávacích řízení (vloni 50), z toho 60 (vloni 49) bylo administrováno a 

soutěženo oddělením právním a veřejných zakázek. Externí společnosti administrovaly 

v roce 2018 tři zadávací řízení na dodávku vzduchotechniky do mateřských škol ve 

zjednodušeném podlimitním řízení (u těchto zajišťoval externí administrátor v souběhu i 

žádost o příslušnou dotaci z Operačního fondu Životní prostředí) a dále zadávací řízení 

na dodávku plynu a elektrické energie. Tyto dvě zakázky byly soutěženy formou 

otevřeného nadlimitního řízení z pozice centrálního zadavatele se závěrečnou 

elektronickou aukcí. Informace o vyhlášených výběrových řízení a jsou uveřejňovány 

na Portále veřejných zakázek a na Profilu zadavatele. Pod a nadlimitní veřejné zakázky 

jsou rovněž v souladu se zákonem zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek. 

STATISTIKA ROKU 2018 – CELKOVÝ PŘEHLED:  

 592 - počet soudních sporů evidovaných k 31. 12., 

 74 - úkony vůči soudu, z toho 3 žaloby, 

 5 - schválených obecně závazných vyhlášek předložených právnímu oddělení, 

 1 023 - počet připomínkovaných nebo vytvořených smluv.  

SEKCE EXEKUCE:  

 911 vyrozumění o daňovém nedoplatku, 

 46 rozhodnutí o povolení splátek, 

 17 rozhodnutí o zrušení splátek, 

 289 - počet případů předaných exekutorům, 

 1 277 - počet případů předaných celní správě, 

 3 - přihláška pohledávky do insolvenčního řízení,  

 8 - přihláška pohledávky do exekučního řízení prodejem nemovitostí. 
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: HASIČI, POLICIE 

ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - Hlavní náplní oddělení je v součinnosti s 

ostatními složkami Integrovaného záchranného systému připravovat město a obce ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností na mimořádné události a řešení 

krizových situací, zajistit ochranu před následky povodní a činnost bezpečnostní rady, 

krizového štábu a povodňových komisí, zajišťovat ochranu obyvatelstva včetně 

případné evakuace a nouzového přežití. Oddělení zajišťuje akceschopnost tří jednotek 

Sboru dobrovolných hasičů, a to v Kokoníně, Jabloneckých Pasekách a Proseči, 

prostřednictvím Vodní záchranné služby ČČK pak bezpečnost návštěvníků vodní 

nádrže Mšeno.  Nedílnou součástí je plnění úkolů města na úseku obrany státu a jeho 

území a odpovědnost za přípravu a realizaci dotačních akcí z Programu prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR. * Z některých činností oddělení v roce 2018:  

 aktualizace nejen Havarijního plánu Libereckého kraje, resp. částí vztahujících 

se k oblasti Jablonce, ale i plánu krizového a digitálního povodňového; dále 

plánu nezbytných dodávek a regulačních opatření; 

 v součinnosti se starosty obcí zajištění připravenosti obcí na mimořádné 

události, opatření k nouzovému přežití obyvatel, k ochraně před povodněmi;  

 školení krizového štábu a povodňových orgánů;  

 povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím a území 

ohrožených přirozenou povodní (v součinnosti s vodoprávním úřadem); 

 rekonstrukce odkanalizování hasičských zbrojnic v Kokoníně a Proseči; 

 zpracování žádostí o dotace z Programu prevence kriminality MV ČR a jejich 

realizace - například pokračování programu Asistent prevence kriminality, 

zlepšení programového vybavení městského kamerového dohlížecího systému či 

osvětlení rizikových lokalit jako je třeba Bílá Nisa; 

 zajištění podmínek pro činnost Komise prevence kriminality a její pracovní 

skupiny, příprava podkladů a dokumentace činnosti; 

 organizace, příprava a zabezpečení Dne integrovaného záchranného systému. 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - Statutární město Jablonec zřizuje, materiálně a 

technicky zabezpečuje Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v Jabloneckých 

Pasekách, Kokoníně a Proseči nad Nisou. S pomocí městského rozpočtu a dotačního 

fondu Libereckého kraje pokračovalo dovybavení jednotek nejen ochrannými 

prostředky, ale zrealizovány byly také 

interiérové úpravy v hasičských 

zbrojnicích. V roce 2018 tak byly 

nakoupeny věcné prostředky, což je 

například přenosný osvětlovací systém, 

speciální nosítka nebo vyprošťovací 

nástroj, dále čtyři různá čerpadla a 

ochranné prostředky, zásahové obleky, 

boty, rukavice nebo přilby. 

Za toto vybavení v rámci 
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dotace bylo vynaloženo 518 064 Kč, z toho Liberecký kraj poskytl dotaci ve výši 

305 000 korun, město přispělo ze svého rozpočtu částkou přes 213 000 Kč.  

HASIČÁRNA V PASEKÁCH V NOVÉM KABÁTĚ - Budova hasičské zbrojnice 

v Jabloneckých Pasekách byla postavena v roce 1936. Zatímco k opravám a 

úpravám vnitřních prostor docházelo průběžně, poslední větší obnovu zažil 

objekt někdy před čtyřicet lety. Vloni na podzim hasičárna prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí. Kompletní výměna střechy, oken na věži a vrat si vyžádala 

1 076 712 Kč. Polovinu nákladů uhradilo Generální ředitelství HZS ČR, 

účelovou dotaci přes 393 tisíc Kč poskytl Liberecký kraj, zbytek zaplatilo ze 

svého rozpočtu město Jablonec. V roce 2018 byla dokončena fasáda na 

zbývající části budovy. Díky rekonstrukci má nyní jednotka nejen lepší 

podmínky pro výjezd k zásahu, ale je zajištěná i lepší ochrana uloženého 

vybavení a v neposlední řadě se také snížila energetická náročnost objektu. 

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY JSOU AKCESCHOPNÉ, k čemuž přispívá i 

pravidelná účast jejich členů na odborných školeních. Hasiči jsou připraveni vyjet nejen 

k požáru, ale také ke specializovaným zásahům, jako jsou dopravní nehody, zásah na 

vodní hladině, odstraňování následků po větrných smrštích a sněhových kalamitách, po 

únicích nebezpečných látek a při zásobování vodou ve vaku pod vrtulníkem.  V roce 

2018 měli hasiči 105 zásahů, což je o deset více oproti loňsku: 

 Jablonecké Paseky 74 zásahů (v roce 2011: 23 * 2012: 31 * 2013: 31 * 2014: 32, 

2015: 36 * 2016: 66 * 2017: 64), 

 Kokonín 11 zásahů (v roce 2011: 11 * 2012: 4 * 2013: 19 * 2014: 13 * 2015: 9 * 

2016: 16 * 2017: 13), 

 Proseč nad Nisou 20 zásahů (rok 2011: 14 * 2012: 7 * 2013: 7 * 2014: 17 * 

2015: 14 * 2016: 17 * 2017: 18). 

MĚSTSKÁ POLICIE v roce 2018 zaměstnávala  

 48 strážníků, při čemž strážníci - okrskáři pokračovali v projektu Police-

Labelling ve všech sedmi okrscích města.  Během roku bylo do policejní 

databáze po aktualizaci údajů zaneseno 411 objektů;   

 1 civilního zaměstnance; 

 2 asistenty prevence kriminality, kteří působili v problémových lokalitách.  

MĚSTSKÁ POLICIE SE V ROCE 2018 zabývala 12 444 událostmi (vloni: 12 958). 

Strážníci řešili 6 468 přestupků (v roce 2017: 6 990 přestupků) a udělili při nich 4 154 

příkazů na místě pokutou v celkové hodnotě 1 796 495 Kč (2017: 1 811 350).  

 278 přestupků (vloni 418) bylo odhaleno při narušení veřejného pořádku či při 

porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Čtrnáct procent přestupků 

bylo řešeno napomenutím a 1 408 přestupků strážníci předali k dalšímu řízení.  

 Bylo zadrženo 36 (rok 2017: 42) osob podezřelých ze spáchání trestného činu.   

 Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal 1 215 (2017: 712) skutků, 

záznam šestadvacetkrát využila Policie ČR a 84 x (2017: 22x) správní orgán.  

 Při 132 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.   
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 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 38 (v roce 2017: 41) 

vraků vozidel.  

 V žádném případě nebyla použita tzv. botička za porušení bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu. 

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY – v jeho rámci pořádala městská 

policie především besedy a přednášky určené předškolákům, školákům, učňům i 

studentům. Statistika roku 2018:  

 mateřské školy - 27 besed s účastí 1 505 dětí;  

 základní školy - 35 besed s účastí 882 žáků 5. a 7. ročníků;  

 střední školy a učiliště - 5 besed s účastí 210 studentů z 1. ročníků.  

Pět projektů programu prevence kriminality bylo v Jablonci letos podpořeno 

státní dotací. Co se týká schválených žádostí na projekty v uvedené oblasti, 

patří naše město v Libereckém kraji k těm nejúspěšnějším. Co bylo podpořeno? 

 OSVĚTLENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT - Nad hojně využívanou cestou pro pěší 

podél Bílé Nisy v úseku Harrachovská - U Hřiště bylo na podzim vztyčeno 

celkem 28 sloupů veřejného osvětlení. Celkové náklady 1,5 milionu Kč, státní 

dotace byla přiznána v 

maximální výši 550 000 korun. 

Připomeňme si, že v rámci 

projektů Jablonec nad Nisou – 

Osvětlení rizikových lokalit už 

bylo vybudováno veřejné 

osvětlení v Tyršově parku (v 

roce 2013) a vloni na stezce 

kolem přehrady od sauny k 

zátoce Cikánka. 

 NEZAKOPNI O PARAGRAF - Výchovně vzdělávací program pro děti a jejich 

rodiče. Zatímco děti jsou seznámeny zajímavou a prožitkovou formou se 

společenskými normami a zákony, jsou pro dospělé připraveny besedy. Program 

probíhal od dubna do listopadu 2018 v podobě několika jednodenních setkání a 

třídenního pobytu pro skupinu 15 dětí převážně z druhého stupně základní školy. 

Na tento projekt byla poskytnuta dotace ve výši 40 000 Kč. 

 ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY byli již tradičně ministerstvem vnitra 

podpořeni ve své činnosti částkou 535 000 Kč.  

 BEZPEČÍ V KAŽDÉM VĚKU - Program je určený zejména seniorům, které učí, 

jak předcházet fyzickému konfliktu. Projekt získal podporu ve výši 30 000 Kč. 

 MĚSTSKÝ KAMEROVÝ A DOHLÍŽECÍ SYSTÉM a zlepšení kvality technologií 

obsluhy kamer byly podpořeny dotací 550 000 korun. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ v ulici Podskalí spravuje Městská policie Jablonec již 

dlouhodobě. O letních prázdninách slouží hřiště spíš pro zábavu a doplňuje tak 

prázdninovou nabídku pro rodiče s dětmi, ale také coby součástí aktivit 

příměstských táborů, například Českého červeného kříže, Mateřského centra 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=83953&x=800&y=550&test=ccc
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Bublina, Domova Maxov a dalších. Hřiště je otevřené každý všední den a 

návštěvníci si mohou zapůjčit jízdní kola různých velikostí, koloběžky a ti 

nejmenší také odrážedla. Děti si mohou také malovat křídami, které jsou tu 

rovněž k zapůjčení, házet pěnovými oštěpy, vyzkoušet svůj um na překážkové 

dráze nebo si zahrát ruské kuželky. Během školního roku pak na hřišti probíhá 

dopravní výchova pro žáky 4. tříd základních škol. Letos ji absolvovalo 3 246 žáků 

(vloni: 3 154). V roce 2018 hřiště navštívilo celkem 5 951 (vloni: 6 616) osob. 

STŘÍPKY (NEJEN) Z ČERNÉ KRONIKY -  V červenci strážníci Městské policie 

v Jablonci pomohli ženě na elektrickém invalidním vozíku, která se dostala do úzkých, 

protože se ve vozíku vybila baterie. Hlídka strážníků vozík s bezmocnou ženou dotlačila 

na dobíjecí stanoviště. Strážníci ten den zachraňovali mládě poštolky, které leželo u 

obchodního domu Central. Jiná hlídka na oznámení zaměstnanců prodejny Kauflandu 

pak pomohla s orientací seniorovi, který zmateně bloudil po obchodu a nevěděl, kde je. 

Nebyl zraněný a měl u sebe doklady, a tak ho strážníci odvezli domů k manželce. 

K dezorientované seniorce vyjeli policisté v noci do domu v Palackého ulici. Paní si 

zabouchla dveře do bytu a poté nešťastně bloudila po domě. * NEDĚLE 13. 5. - 

Prostřednictví ochotné kolemjdoucí nahlásil desetiletý chlapec městské policii, že se mu 

při procházce do lesa kolem poledne ztratil děda. Popsal ho a uvedl i adresu. Díky tomu 

strážníci zjistili, že děda čeká na vnuka doma. Ukázalo se, že si děda odskočil, a když 

na smluveném místě chlapce nenašel, domníval se, že vnouček odjel na koloběžce 

domů, a tak šel taky. * PÁTEK 7. 12. v jedenáct hodin v noci volal na tísňovou linku 

156 muž, který oznámil, že sousední večerka na Paseckém náměstí je vykradená. Jak 

majitel prodejny, tak jeho soused, který 

záležitost strážníkům oznámil, potvrdili, 

že zloděj je stále uvnitř. Majitel zároveň 

uvedl, že zadní vstup do prodejny je 

v pořádku a mříž je neporušená. Rozbité 

byly jen dveře u hlavního vchodu. Těmi 

byl vidět nepořádek v prodejně, rozbité 

zboží i krev, protože pachatel se 

pravděpodobně pořezal o skleněnou 

výplň. Uvnitř se za jedním z regálů krčil 

muž. Jakmile uviděl hlídku, chtěl rozbít výlohu a utéct. Strážníci mu v tom ale zabránili. 

Ukázalo se, že zlodějem je mladík, který je na útěku z výchovného ústavu v Chrastavě. 

Strážníci zavolali záchranku, protože chlapec byl pořezaný, a také Policii ČR, které 

případ vykradené prodejny předali. * Simona Muziková a Petr Stránský - strážníci 

Městské policie Jablonec, byli oceněni za úspěšný zásah v bytě v Rychnovské 

ulici. Drama se odehrálo o druhé adventní neděli odpoledne, když začal unikat 

oxid uhelnatý. Strážníci svým rychlým jednáním zachránili život dvouleté 

holčičce i dalším obyvatelům bytu. Jménem statutárního města Jablonec jim 

poděkoval a šek na deset tisíc korun předal primátor Milan Kroupa…  
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ORGÁNY MĚSTA: RADA, ZASTUPITELSTVO, KOMISE, VÝBORY 

RADA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU  

 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018 měla 9 členů. Přestože by se měla scházet 

na svých neveřejných jednáních zpravidla jednou za měsíc, v roce 2018 se sešla 

43x (rok 2017: 37x před volbami * 2016: 43x * 2015: 39x * 2014: 33x, z toho 

před volbami 29x, nové složení po volbách 4x), z toho 33x při mimořádné 

schůzi (vloni 26x * 2016: 33x * 2015: 27x * 2014: 18 + 2x). Rada přijala do 

voleb 538 usnesení (rok 2017: 501 * 2016: 501 2015: 510 * 2014: 454 + 26).  

 PRO NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022 má opět 9 členů. Schází se 

zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou neveřejná. V roce 2018 se nově zvolená 

rada města sešla 8x při mimořádné schůzi a přijala 72 usnesení.  

RADA: ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN 

PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 10. – 11. 10. 2014:  

po 2 lidech Česká strana sociálně demokratická a Domov nad Nisou, po 1 člověku Nová 

budoucnost pro Jablonec a TOP 09, 3 Občanská demokratická strana. Jmenovité složení 

do voleb v roce 2018 - údaj o politické příslušnosti členů rady vyjadřoval stav v době 

konání voleb, tj. za jakou volební stranu či hnutí byl radní zvolen:  

1. Ing. Petr Beitl (narozen 1966) – primátor, ODS   

2. JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (1974) -  náměstek primátora, ČSSD   

3. Ing. Miloš Vele (1962) - náměstek primátora, ODS   

4. Ing. Miloš Zahradník (1947) náměstek primátora ČSSD  

5. Božena Caklová (1948) – v důchodu, ODS   

6. Ing. Petr Roubíček (1964) - ředitel Jablonecké energetické a. s., TOP 09   

7. MUDr. Marek Řehoř (1973) – lékař, Domov nad Nisou   

8. Petr Vobořil (1960) - ředitel JKIC, o.p.s., Domov nad Nisou   

9. Mgr. Pavel Žur (1966) - ředitel Městského divadla Jablonec, o. p. s., Nová 

budoucnost pro Jablonec 

 

PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 5. - 6. 10. 2018:  

4 členové hnutí ANO 2011, 3 zástupce měla Česká pirátská strana, 2 Společně pro 

Jablonec. Jmenovité složení - údaj o politické příslušnosti členů rady vyjadřuje stav v 

době konání voleb. Nejde o členství, ale o informaci, za jakou volební stranu či hnutí 

byl zastupitel zvolen: 

1. Bc. Milan Kroupa (narozen 1974) – primátor, ANO 2011  

2. MgA. Jakub Chuchlík (1983) - náměstek primátora, Česká pirátská strana  

3. Mgr. David Mánek (1983) - náměstek primátora, ANO 2011  

4. Ing. Štěpán Matek (1987) - náměstek primátora, Společně pro Jablonec 

5. Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.(1980) - uvolněný člen RM, Společně pro Jablonec  

6. Jan Polák (1978) – OSVČ, Česká pirátská strana 

7.  Ing. Stanislav Říha (1983) - specialista a.s. SčVK, ANO 2011  

8. Ing. Jarmila Valešová, FCCA (1982) – OSVČ, Česká pirátská strana 

9. Mgr. Jan Zeman (1969) - právník RK CENTRUM s.r.o., ANO 2011  
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KOMISE RADY jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají 

otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů (§ 122 zák. č. 128/2000 Sb. o 

obcích). Jsou odpovědny radě a ta také rozhoduje, které komise si zřídí. Rada města 

jmenuje a volí předsedu komise a jednotlivé členy. Členem komise může být kdokoliv 

podle uvážení rady. Komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Úkoly 

společné všem komisím: 

 posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům města, 

 ověřují správnost a opodstatněnost návrhů pro orgány města u veřejnosti, 

 spolupracují s příslušnými odbornými útvary magistrátu a uvolněnými 

představiteli města, 

 spolupodílejí se na vytváření koncepcí rozvoje města, 

 podílejí se na řešení problémů samosprávy spadajících do jejich oblasti činnosti. 

Zatímco v roce 2016 došlo k výrazným úpravám počtu členů v komisích (i ve výborech 

zastupitelstva) – VIZ KRONIKA 2016 – v letošním roce nastaly po komunálních 

volbách ve dnech 5. – 6. 10. 2018 změny v obsazení komisí novými osobnostmi. Ve 

většině komisí stanuli v čele noví předsedové. Stejně jako v letech předcházejících 

fungovaly: Komise pro výchovu a vzdělávání. Komise kulturní. Komise městské 

památkové péče. Komise prevence kriminality. Komise pro sport a tělovýchovu. 

Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí. Komise humanitní péče.     

KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ - Spolupracuje se školami a 

školskými zařízeními ve městě a dalšími orgány, které se zabývají 

problematikou školství a prorodinné politiky; podílí se na návrhu koncepce sítě 

škol a školských zařízení na území města; spolupracuje se školskými radami 

jednotlivých základních škol; zpracovává návrh na rozdělení dotací z rozpočtu 

města v oblasti výchovy a vzdělávání. 
o Složení komise do voleb: předsedkyně Mgr. Jitka Šťovíčková, tajemnice Šárka 

Bachmannová, pracovnice humanitního odboru. Počet 11 + 1 tajemnice komise, 

z toho 2 členové zastupitelstva města (ZM), 0 + 1 pracovník magistrátu města 

Jablonce (MMJN), 9 odborníků z řad občanů. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předsedkyně  Bc. Martina 

Šípková, členka ZM * tajemnice Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního 

odboru * počet členů:  11 + 1 (tajemnice komise), z toho 1 člen ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města: Lenka Ackermannová, 

Mgr. Dana Brouzdová, Mgr. Fronika Burešová, Simona Havlová, Jana 

Holubová, Kateřina Krásná, Bc. Petra Nováková, MgA. Jan Picko, Mgr. Tomáš 

Saal, Mgr. Jiřina Zahradníková, Ph.D. 

KOMISE KULTURNÍ - Podílí se na vypracování koncepce kultury ve městě; 

spolupracuje s kulturními subjekty; podává návrhy na uplatňování kulturní 

politiky města a jeho účasti na kulturním životě, sleduje kulturní a společenské 

akce ve městě; projednává kroniku města; zpracovává návrhy na 

rozdělení dotací z rozpočtu města v oblasti kultury. 
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o Kulturní komise pracovala do voleb ve složení: předseda Mgr. Pavel Žur, člen 

rady (RM), tajemnice Lucie Kocourková, pracovnice oddělení školství, kultury a 

sportu. Počet členů 11 + 1 tajemnice komise, z toho 3 členové ZM, 0 + 1 

pracovníci MMJN, 8 odborníků z řad občanů města. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předsedkyně Mgr. Bc. 

oddělení školství, kultury a sportu. Počet členů 11 + 1 (tajemnice komise), z 

toho 3 členové ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 8 odborníků z řad občanů města. 

Jmenovitě: Mgr. Martin Bauer ml., Jiří Bičiště, Bc. Milan Kroupa, Ing. arch. 

Pavlína Müllerová, Ladislav Novák, Lucie Pokorná, Bc. Anna Strnadová, MgA. 

Eliška Šídová, Mgr. Jan Zeman, Mgr. Pavel Žur. 

 

KOMISE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE - Iniciuje vlastní či posuzuje ostatní 

návrhy v oblasti městské památkové péče; vyjadřuje a doporučuje či 

nedoporučuje poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení u titulů 

oprava fasády i střechy se zachováním původního stavu; navrhuje rozdělení 

darů případně dotací na opravy drobných památek; posuzuje a schvaluje 

veškeré dokumenty týkající se programu regenerace městské památkové zóny. 
o  Složení komise do voleb: předseda Mgr. Miloš Krčmář, tajemnice Zuzana 

Radušovská, pracovnice sekretariátu náměstka primátora. Počet členů celkem 11 

+ 1 tajemnice komise, z toho 1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 10 odborníků 

z řad občanů města. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předseda Mgr. Miloš 

Krčmář, tajemnice Zuzana Radušovská, pracovnice sekretariátu náměstka 

primátora. Počet členů 11 + 1 (tajemnice komise), z toho 1 člen ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města. Jmenovitě: MgA. Ida 

Chuchlíková, Mgr. Martin Jahoda, Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., MgA. Jitka 

Navrátilová, MgA. Jan Picko, Lucie Pokorná, Ing. Jaroslava Slabá, Pavel Sluka, 

Mgr. Jan Strnad, Ing. Miloš Zahradník. 

 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY - Podílí se na vytváření návrhu koncepce 

bezpečnosti ve městě; spoluvytváří program prevence kriminality; řeší úkoly v 

oblasti prevence kriminality a bezpečnosti. 
o  Složení komise do voleb: předseda Bc. Roman Šípek, tajemník František 

Chlouba, vedoucí oddělení krizového řízení. Počet členů 9 + 1 tajemník komise, 

z toho 0 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 9 odborníků z řad občanů města. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předseda Mgr. Bc. 

Roman Šípek, tajemník:  Bc. Vratislav Pavlín, vedoucí oddělení krizového 

řízení. Počet členů 11 + 1 (tajemník komise), z toho 3 členové ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN a 8 odborníků z řad občanů města. Jmenovitě: Zbyněk 

Cincibus, PhDr. Jan Melša, Mgr. Pavel Novák, Mgr. Eva Nováková, Ing. 

Stanislav Říha, Jaroslav Schneider, Mgr. Štěpán Sobotík, Mgr. Bc. Michal 

Švarc, Mgr. Michaela Tejmlová, Ing. Jiří Vaníček. 
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KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU - Spolupracuje se sportovními subjekty 

v Jablonci; podílí se na vypracování koncepce rozvoje podpory sportu ve městě; 

zpracovává návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu města v oblasti sportu; 

projednává koncepční otázky týkající se výstavby a rekonstrukce sportovních 

zařízení a veřejně přístupných sportovišť. 
o Složení komise do voleb: předseda Vladimír Kopal, tajemník Jiří Kubsch, z 

oddělení školství, kultury a sportu. Počet členů 11 + 1 tajemník komise, z toho 3 

členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předseda Ing. Milan 

Kouřil, člen ZM, tajemník Jiří Kubsch, pracovník oddělení školství, kultury a 

sportu. Počet členů 11 + 1 (tajemník komise), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města. Jmenovitě: Ing. Stanislav 

Dubský, Miloslav Hollósi, Mgr. Martin Jahoda, Vladimír Kopal, Ing. Štěpán 

Matek, Dušan Molitoris, Pavel Mrklas, Mgr. Vladimír Opatrný, Jan Polák, Mgr. 

Lenka Vitebská. 

 

KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Navrhuje řešení 

problematiky zajištění odchytu a následné péče o ztracená, zaběhnutá či 

opuštěná zvířata odchycená na území města; navrhuje opatření v oblasti 

problematiky pohybu zvířat po městě a znečišťování města zejména psími 

exkrementy; navrhuje opatření v ochraně zvířat a její zlepšování i opatření 

péče o zlepšování hygienických podmínek na území města; navrhuje opatření 

systematické a plošné veterinární prevence; zabývá se ochranou životního 

prostředí města, a to i ve spolupráci s okolními obcemi; propojuje informace 

mezi výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města. 
o Složení komise do voleb: předseda Bc. Jan Lehký, tajemnice Klára Halamová, 

pracovnice oddělení správy veřejné zeleně. Počet členů 9 + 1 tajemnice komise, 

z toho 0 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 9 odborníků z řad občanů města. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předseda  Bc. Jan Lehký, 

tajemnice Ing. Klára Halamová, pracovnice oddělení správy veřejné zeleně. 

Počet členů 11 + 1 (tajemnice komise), z toho 0 členů ZM, 0 + 1 pracovník 

MMJN, 11 odborníků z řad občanů města. Jmenovitě: Ing. Jana Hrnčířová, 

MgA. Ida Chuchlíková, Simona Jašová, Božena Měchurová, MUDr. Zuzana 

Nosková, PhDr. Lenka Opočenská, Ing. Petr Polák, Ivanka Rejmanová, Kamil 

Selmi, Jana Veselá. 

 

KOMISE HUMANITNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - Projednává koncepční materiály z 

oblasti sociální, zdravotní a bytové, přijímá návrhy opatření pro rozhodování 

rady města; schvaluje seznam vybraných žadatelů pro přidělení bytů 

zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením; schvaluje 

seznam pro rozhodování o obsazení krizové ubytovny; vyhodnocuje 
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výběrová řízení na pronájem bytů sociálních nejen pro seniory, včetně místních 

šetření; navrhuje obsazení vstupních bytů; zpracovává návrh na rozdělení 

dotací z rozpočtu města v oblasti sociální péče a zdravotnictví; zpracovává 

návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních 

služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
o Složení komise do voleb: předsedkyně Bc. Ivana Stonáčková, tajemnice Jitka 

Šorfová, pracovnice oddělení sociálních služeb. Počet členů 10 + 1 tajemnice 

komise, z toho 0 člen ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 10 odborníků z řad občanů. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předsedkyně Bc. Klára 

Topolová, tajemnice Jitka Šorfová, pracovnice oddělení sociálních služeb. Počet 

členů 11 + 1 (tajemnice komise), z toho 1 člen ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 10 

odborníků z řad občanů: Michaela Albrechtová, Mgr. Zuzana Baczová, Marcela 

Kroupová, Mgr. Eva Nováková, Bc. Alena Riedlová, Milan Sas, Bc. Ivana 

Stonáčková, Šárka Šulcová, Lenka Urbánková, Bohuslava Zikmundová. 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018 mělo 30 členů. Oproti radě jsou jeho jednání 

veřejnosti přístupná. V roce 2018 jednali zastupitelé 8x, z toho 1x na mimořádném 

zasedání (vloni 11x * 2016: 12x * v roce 2015: 10x) a přijali 189 usnesení (vloni 256 * 

2016: 248 * 2015: 235).  

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022 má 30 členů. Scházet se bude zpravidla 1x za šest 

týdnů na jednáních, která jsou veřejnosti přístupná. V roce 2018 jednali nově zvolení 

zastupitelé 2x a přijali 40 usnesení. 

ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN PO VOLBÁCH 10. – 11. 10. 2014: po 7 lidech 

měly ANO 2011 a Občanská demokratická strana, po 4 Česká strana sociálně 

demokratická a Změna pro Jablonec, 3 Domov nad Nisou, po 2 osobách Nová 

budoucnost pro Jablonec a TOP 09, 1 Komunistická strana Čech a Moravy. * 

Následující seznam zastupitelů je uváděn v pořadí: jméno a příjmení, rok narození, údaj 

o zaměstnání - v podobě nahlášené zastupitelem na personálním oddělení magistrátu, 

politická příslušnost - stejně jako u členů rady platí, že údaj o politické příslušnosti 

zastupitelů vyjadřoval stav v době konání voleb, nemuselo jít nutně o členství, ale o 

informaci, za jakou volební stranu či hnutí byl dotyčný zvolen. Zastupitelstvo tvořili:  

1. ING. PETR BEITL (1966) – primátor, ODS   

2. JUDR. ING. LUKÁŠ PLETICHA (1974) - náměstek primátora, ČSSD  

3. ING. MILOŠ VELE (1962) - náměstek primátora, ODS  

4. ING. MILOŠ ZAHRADNÍK (1947) - náměstek primátora, ČSSD   

5. JITKA BALÁKOVÁ (1970) – OSVČ, jednatelka ANO 2011   

6. JINDŘICH BEROUNSKÝ (1970) - specialista Českých drah, Změna pro 

Jablonec (od září 2016 politicky nezařazený)   

7. BOŽENA CAKLOVÁ (1948) – v důchodu, ODS   
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8. RNDR. JIŘÍ ČEŘOVSKÝ (1955) - ředitel ZŠ Liberecká 26, ODS   

9. MUDR. VĚRA FASTROVÁ (1954) - dětská lékařka, TOP 09   

10. TOMÁŠ KOTT (1977) - vedoucí obchodu ČR a SR, ANO 2011  

11. ING. MILAN KOUŘIL (1969) – OSVČ, ANO 2011  

12. ING. JAKUB MACEK (1986) – OSVČ, Změna pro Jablonec 

13. MUDR. VÍT NĚMEČEK, MBA (1958) - ředitel Nemocnice Jablonec, ODS 

14. ING. VLADIMÍR OPATRNÝ (1945) - OSVČ, ekonom, Změna pro Jablonec 

15. MGR. JANA PASTUCHOVÁ (1965) - poslankyně PČR, ANO 2011 

16. MIROSLAV PELTA (1964) – manažer, ODS 

17. ING. FRANTIŠEK PEŠEK (1946) – důchodce, KSČM 

18. ING. MARTA PROCHÁZKOVÁ (1956) - jednatelka Eurocentra Jablonec nad 

Nisou, s. r. o., Nová budoucnost pro Jablonec 

19. ING. PETR ROUBÍČEK (1964) - ředitel Jablonecké energetické, a. s., TOP 09 

20. MUDR. MAREK ŘEHOŘ (1973) – lékař, Domov nad Nisou 

21. JAROSLAV SCHNEIDER (1956) – pekař, ANO 2011 

22. RENATA SOTÁKOVÁ (1966) -  výživová poradkyně, ANO 2011 

23. MGR. PAVEL SVOBODA (1978) - náměstek hejtmana kraje, ČSSD  

24. MGR. MICHAELA TEJMLOVÁ (1977), právnička, Změna pro Jablonec 

25. MGR. FRANTIŠEK ŠPOTÁK (1950) – důchodce, ČSSD 

26. MGR. PETR TULPA (1958) - člen rady kraje, řízení sociál. věcí, Domov n. N. 

27. PETR VOBOŘIL (1960) - ředitel JKIC, o. p. s., Domov nad Nisou 

28. VÁCLAV VOSTŘÁK (1943) – důchodce, ODS 

29. MGR. JAN ZEMAN (1969) - právník RK, jednatel ANO 2011 

30. MGR. PAVEL ŽUR (1966) - ředitel Městského divadla Jablonec, o.p.s., Nová 

budoucnost pro Jablonec 

 

ZAZNAMENÁNO PŘED USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍM 

ODZNAK S JABLONÍ ZASTUPITELŮM - Na posledním zasedání zastupitelů 

poděkoval primátor Petr Beitl za konstruktivní spolupráci a pozitivní atmosféru při 

jednáních všem svým kolegům.  Za dvacet let působení v zastupitelstvu čeká takovéto 

dlouholeté politiky ocenění, jehož grafická podoba navržená akademickým sochařem 

Jiřím Dostálem vychází z jablonecké městské heraldiky. Jedná se o stříbrný odznak s 

jabloní, kde jedno jablko je zvýrazněno drahým kamenem. Ve variantě pro muže je 

použit čirý zirkon, ženy pak mají v odznaku zasazený český granát. Tentokrát odznaky 

získali PAVEL ŽUR (Nová budoucnost pro Jablonec) a BOŽENA CAKLOVÁ (ODS).  

PŘED USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍM zastupitelstva Jablonce ve čtvrtek 15. 11. se 

konalo dopoledne v kanceláři primátora neformální setkání dosavadního vedení města 

s médii. Přítomni byli primátor Petr Beitl, náměstci primátora Miloš Vele, 

Miloš Zahradník, Lukáš Pleticha a, tajemník magistrátu Marek Řeháček. 
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PETR BEITL BYL PRIMÁTOREM Jablonce od roku 2010, tedy dvě volební období. 

V komunální politice působí od roku 2006, kdy se stal zastupitelem města. V roce 2014 

získal v soutěži Svazu měst a obcí ČR titul Nejlepší primátor 2010–2014. Na podzim 

2017 jej občané zvolili poslancem Parlamentu ČR. Poslanecká činnost byla důvodem, 

proč v únoru 2018 rezignoval na svůj post zastupitele za Liberecký kraj. Na otázku jak 

vypadá osm let primátora a co vidí, když se ohlédne, odpovídá: Za osm let ve 

vedení města se mně a mým kolegům podařilo nejen nastartovat, ale rozvinout a udržet 

městskou ekonomiku na velmi dobré úrovni. Jablonec je vyhlašován na předních 

místech anket typu Město pro business i Přívětivý úřad. Troufám si tvrdit, že období 

2014–2018 je jedním z nejúspěšnějších v novodobé historii našeho města. Díky 

dlouhodobě dobře nastavenému hospodaření se nám podařilo splatit městský dluh a 

stabilizovat městské finance, od toho se všechno odvíjí. Dokončili jsme revitalizaci sítě 

dálkového vytápění a díky ní výrazně snížili cenu za teplo. Nastartovali jsme investiční 

projekty za půl miliardy korun, které můžeme čerpat z evropských dotací. Konkrétně se 

jedná o prodloužení tramvajové trati a vybudování terminálu hromadné dopravy. 

Stavíme nový pavilon v nemocnici a je připravený projekt centra pro zpracování odpadu 

na Brandlu. Snažili jsme se postupně splatit dluh našim předkům a vrátit původní 

podobu budově radnice, která patří k nejvýznamnějším památkově chráněným budovám 

ve městě. * Dá se říci, že na komunální úrovni jste politický matador. Existuje 

ještě něco, co vás překvapí? * Současný stav politické kultury, politikaření místo 

práce, to mě překvapovat nepřestane. Velmi si vážím toho, že se nám v zastupitelstvu 

celé čtyři roky dařilo držet tvůrčí atmosféru, že jsme naprostou většinu času věnovali 

práci pro naše město, že jsme celou dobu byli takovým ostrovem rozumu a 

odpovědnosti v dnešním rozhádaném světě. A věřte tomu, že mám s čím porovnávat. 

Vůle společně pracovat pro město se nejvíce ukázala při schvalování nejdůležitějšího 

dokumentu tohoto volebního období – nového územního plánu i při schvalování 

rozpočtu města. Všechna tato klíčová usnesení byla schválena naprostou většinou hlasů 

zastupitelů. Za to jim děkuji. * Již dříve jste avizoval, že na primátorský post už 

kandidovat nebudete * Když jsem vloni kandidoval do poslanecké sněmovny, slíbil 

jsem, že dotáhnu primátorský mandát do konce volebního období. Několik měsíců jsem 

se proto snažil být pokud možno na dvou místech najednou a poletoval mezi Prahou a 

Jabloncem. Po těch několika měsících jsem musel vyhodnotit situaci tak, že souběh 

funkcí primátora i poslance by v následujících letech mohl znamenat ohrožení mých 

budoucích projektů i lidí v nich zapojených a byl by také rizikem pro můj osobní i 

rodinný život. S těžkým srdcem jsem se proto rozhodl dále pokračovat pouze ve funkci 

poslance, případně řadového zastupitele města. * Co byste popřál svému nástupci na 

pozici primátora Jablonce nad Nisou? * Žijeme v zastupitelské demokracii, 

primátor sám o sobě mnoho nezmůže. Důležité je pracovat v kolektivu zastupitelů, 

kteří, ač mají různé názory, dokážou se shodnout a společně pracovat. Právě zachování 

zdravého rozumu a dobrá komunikace je klíčem k úspěchu. Věřím, že pokud se tyto 

trendy podaří udržet, máme šanci i v budoucnu ještě dále vylepšit kvalitu života i 

atraktivitu Jablonce. Svému nástupci tedy přeji zastupitele, kteří se budou 

chtít domluvit v zájmu našeho města. 
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NOVÉ ZASTUPITELSTVO: ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN 

PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 5. - 6. 10. 2018 bylo následující: 8 členů má 

Občanská demokratická strana; 7 z hnutí ANO 2011; 5 Česká pirátská strana; 2 Nová 

budoucnost pro Jablonec; 4 Společně pro Jablonec; 3 Starostové pro Liberecký kraj; 1 

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). * Následující seznam 

zastupitelů je uváděn v pořadí: jméno a příjmení, rok narození, údaj o zaměstnání - v 

podobě nahlášené zastupitelem na personálním oddělení magistrátu, politická 

příslušnost - stejně jako u členů rady platí, že údaj o politické příslušnosti zastupitelů 

vyjadřoval stav v době konání voleb, nemuselo jít nutně o členství, ale o informaci, za 

jakou volební stranu či hnutí byl dotyčný zvolen. Zastupitelstvo tvořili: 

1. BC. MILAN KROUPA (1974) – primátor, ANO 2011 

2. MGA. JAKUB CHUCHLÍK (1983) - náměstek primátora, Česká pirátská strana  

3. MGR. DAVID MÁNEK (1983) - náměstek primátora, ANO 2011 

4. ING. ŠTĚPÁN MATEK (1987) - náměstek primátora, Společně pro Jablonec 

5. ING. ARCH. PETR KLÁPŠTĚ PH.D. (1980) - uvolněný člen rady města, 

Společně pro Jablonec 

6. MICHAELA ALBRECHTOVÁ (1975) - ředitelka diakonie ČCE, ODS 

7. JITKA BALÁKOVÁ (1970) – OSVČ, ANO 2011  

8. RNDR. JIŘÍ ČEŘOVSKÝ (1955) - ředitel ZŠ Liberecká, ODS 

9. MARCELA HÖFEROVÁ (1965) - ODS  

10. PAVEL JANOUŠEK (1967) - jednatel AZ GRJOUP s.r.o., ODS 

11. PETROS KALPAKCIS (1965) – trenér, ODS 

12. ING. MILAN KOUŘIL (1969) – OSVČ, ANO 2011 

13. ING. JAKUB MACEK (1986) - Společně pro Jablonec 

14. MUDR. VÍT NĚMEČEK, MBA (1962) - ředitel Nemocnice Jablonec, ODS 

15. MGR. VLADIMÍR OPATRNÝ (1978) – OSVČ, Česká pirátská strana 

16. MGR. JANA PASTUCHOVÁ (1965) - poslanec PČR, ANO 2011 

17. JAN POLÁK (1978) – OSVČ, Česká pirátská strana 

18. ING. PETR ROUBÍČEK (1964) - ředitel Jablonecké energetické, ODS 

19. ING. STANISLAV ŘÍHA (1983) - specialista SčVK, ANO 2011  

20. MGR. JAROSLAV ŠÍDA (1979) – právník, Česká pirátská strana 

21. BC. MARTINA ŠÍPKOVÁ (1980) - ředitelka Domu dětí a mládeže Vikýř, 

Starostové pro Liberecký kraj  

22. MGR. MICHAL ŠVARC (1972) - strážník MP, Svoboda a přímá demokracie 

23. MGR. MICHAELA TEJMLOVÁ (1977) – OSVČ, Společně pro Jablonec 

24. MGR. PETR TULPA (1958) - náměstek hejtmana, Starostové pro Liberecký kraj 

25. ING. JARMILA VALEŠOVÁ, FCCA (1982) – OSVČ, Česká pirátská strana 

26. ING. MILOŠ VELE (1962) – ODS 
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27. PETR VOBOŘIL (1960) - ředitel JKIC, o. p. s., Starostové pro Liberecký kraj 

28. MUDR. MICHAEL VRANÝ (1953) – lékař, Nová budoucnost pro Jablonec 

29. MGR. JAN ZEMAN (1969) - právník RK CENTRUM s.r.o., ANO 2011 

30. MGR. PAVEL ŽUR (1966) - ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, o. 

p. s., Nová budoucnost pro Jablonec   

 

VÝBORY ZASTUPITELSTVA A JINÉ ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY  jsou iniciativní a kontrolní 

orgány existující v každé obci, a to dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. Obci také 

odpovídají výbory za svoji činnost. Ze zákona vzniká všude finanční výbor a kontrolní 

výbor. Je pak věcí zastupitelstva, zda si zřídí i výbory pro další oblasti své činnosti. 

Předsedou výboru - vyjma osadního, musí být zastupitel. Výbor má vždy lichý počet 

členů a za členy může zastupitelstvo zvolit kohokoliv podle vlastního uvážení. Výbor se 

schází podle potřeby, jeho usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas 

nadpoloviční většina všech členů. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory přímo 

zastupitelstvu a mohou požadovat zařazení do programu jeho jednání. Výbor zaniká 

skončením funkčního období zastupitelstva, které jej zřídilo. V roce 2018 v Jablonci 

fungovaly výbory – finanční, kontrolní, pro hospodaření s majetkem města, pro územní 

plánování a strategii rozvoje města a výbor dopravní, který ovšem nebyl po říjnových 

volbách ustaven. Zvláštní orgán tvořila Komise pro sociálně právní ochranu dětí a 

osadní výbory - Proseč nad Nisou, Kokonín, Mšeno nad Nisou, Rýnovice a Lukášov.   

VÝBOR FINANČNÍ - Provádí kontroly hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky města, hodnotí požadavky kladené na rozpočet města, navrhuje 

změny schváleného rozpočtu, hodnotí reálnost budoucích příjmů města, 

zpracovává vlastní rozbory hospodaření města, hodnotí způsob využívání věcí 

v majetku města, vyjadřuje se k návrhům právních předpisů s finančním 

dopadem na město; vyjadřuje se ke zprávě auditora, k úvěrům a půjčkám; 

projednává případy prominutí pohledávek. 
o Složení do voleb: předseda Ing. Petr Roubíček, člen rady města (RM); 

tajemnice: Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků.  Počet 

členů 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 4 členové zastupitelstva města (ZM), 0 

+ 1 pracovník magistrátu města Jablonec (MMJN), 7 odborníků z řad občanů. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předsedkyně Ing. Jarmila 

Valešová, FCCA, členka RM; tajemnice Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení 

rozpočtu a poplatků. Počet členů 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 5 členů ZM, 

0 + 1 pracovník MMJN, 6 odborníků z řad občanů města. Jmenovitě (v pořadí 

jméno a kdo nominoval) Ing. Jarmila Valešová, nominovala Česká pirátská 

strana * Ing. Milan Kouřil, ANO 2011 * Ing. Stanislav Říha, ANO 2011 * Milan 

Mečíř, ANO 2011 * Ing. Ivo Dubský, Česká pirátská strana * Ing. Jakub Macek, 

Společně pro Jablonec * Ing. René Gubančok, MBA, Společně pro Jablonec * 

Ing. Stanislav Dubský, Nová budoucnost pro Jablonec * Petr Vobořil, Starostové 

pro Liberecký kraj * Ing. Boris Pospíšil, Občanská demokratická strana * 

Julie Bakošová, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. 
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VÝBOR KONTROLNÍ - Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, 

dodržování právních předpisů, sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob 

a organizačních složek, které zřídilo město, sleduje vyřizování petic, stížností, 

oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města. 
o Složení do voleb: předseda Ing. František Pešek, člen ZM; tajemník Bc. Martin 

Oklamčák, vedoucí oddělení interního auditu a stížností. Počet členů 9 + 1 

tajemník výboru, z toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 5 odborníků z 

řad občanů města.  

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předseda Ing. Miloš Vele, 

člen ZM; tajemník: Bc. Martin Oklamčák, vedoucí oddělení interního auditu a 

stížností. Počet členů 11 + 1 (tajemník výboru), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města. Jmenovitě (v pořadí jméno a 

kdo nominoval): Ing. Miloš Vele, nominovala Občanská demokratická strana * 

Jaroslav Schneider, ANO 2011 * Jiří Bičiště, ANO 2011 * Mgr. Vladimír 

Opatrný, Česká pirátská strana * Mgr. Lukáš Lev Červinka, Česká pirátská 

strana * Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M., Společně pro Jablonec * Mgr. Pavel 

Žur, Nová budoucnost pro Jablonec * Mgr. Leoš Teufl, Starostové pro 

Liberecký kraj * Miroslav Hulicius, Svoboda a přímá demokracie - Tomio 

Okamura * PhDr. Jan Melša, Občanská demokratická strana * Ing. Jiří Večeřa, 

Společně pro Jablonec. 

VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA - Projednává a předkládá 

radě města návrhy na zveřejňování objektů, pozemků, bytů a nebytových 

prostorů k nájmům a převodům ve smyslu zákona o obcích, provádí výběrová 

řízení a předkládá doporučující stanoviska k rozhodnutí zastupitelstvu a radě, 

kontroluje plnění podmínek obsažených v kupních, směnných, darovacích a 

nájemních smlouvách v souladu s usnesením zastupitelstva nebo rady a se 

zájmy města, iniciuje a navrhuje metodiky v oblasti nakládání s nemovitostmi 

města, projednává případy na úseku majetkoprávních operací. 
o Složení do voleb: předseda Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, člen ZM. 

Tajemnice Marie Jiřičková, pracovnice odboru ekonomiky. Počet členů 11 + 1 

(tajemnice výboru), z toho 3 členové ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 8 odborníků 

z řad občanů města.  

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předseda Mgr. Jaroslav 

Šída, člen ZM. Tajemnice Marie Kučerová, pracovnice odboru ekonomiky. 

Počet členů 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovníci 

MMJN, 7 odborníků z řad občanů města.  Jmenovitě (v pořadí jméno a kdo 

nominoval): Mgr. Jaroslav Šída, nominovala Česká pirátská strana * Mgr. Jan 

Zeman, ANO 2011 * Ing. Jana Vernerová, ANO 2011 * František Švácha, ANO 

2011 * Petr Bukvic, Česká pirátská strana * Ing. Štěpán Matek, Společně pro 

Jablonec * Mgr. Lenka Vitebská, Společně pro Jablonec * David Bartel, Nová 

budoucnost pro Jablonec * Ing. Martin Bauer, Starostové pro Liberecký kraj 
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* Petros Kalpakcis, Občanská demokratická strana * Michal Vele, Svoboda a 

přímá demokracie - Tomio Okamura. 

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STRATEGII ROZVOJE MĚSTA - Výbor 

projednává nové náměty týkající se rozvoje území, formuluje vyjádření ke 

koncepcím, zejména v rámci pořizování nového Územního plánu Jablonec nad 

Nisou, iniciuje nové náměty a koncepce týkající se rozvoje města. 
o Složení do voleb: předseda Ing. Miloš Zahradník, náměstek primátora, člen ZM. 

Tajemnice Martina Linhartová, pracovnice oddělení územního plánování. Počet 

členů 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 3 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 

8 odborníků z řad občanů města. 

o Členové a složení komise po volbách 5. – 6. 10. 2018: předseda: Ing. arch. Petr 

Klápště, Ph.D., uvolněný člen RM. Tajemnice: Martina Linhartová, pracovnice 

oddělení územního plánování. Počet členů 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 3 

členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů města. 

Jmenovitě (v pořadí jméno a kdo nominoval): Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., 

nominovalo Společně pro Jablonec * Ing. Václav Landovský, nominován: ANO 

2011 * Ing. Václav Vít, ANO 2011 * MgA. Jakub Chuchlík, nominován: Česká 

pirátská strana * Ing. arch. Ondřej Novosad, Česká pirátská strana * Ing. arch. 

Tereza Nalezená, Společně pro Jablonec * Ing. Zbyněk Krupička, Společně pro 

Jablonec * Renata Drašarová, Nová budoucnost pro Jablonec * Ing. Alena 

Nožičková, Starostové pro Liberecký kraj * Ing. Petr Roubíček, Občanská 

demokratická strana * Miroslav Hulicius, Svoboda a přímá demokracie - Tomio 

Okamura. + JUDr. Ing. Lukáš Pleticha - člen s hlasem poradním. 

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM - Výbor pro územní plánování 

a strategii rozvoje města se podílel na přípravě nového územního plánu schváleného v 

květnu 2017 v souladu s podmínkami čtyřmilionové dotace. Příprava si vyžadovala 

koordinaci odborníků z magistrátu i výboru. Jen materiál o námitkách a připomínkách 

čítal 790 stran textu. Vše se podařilo včas vypořádat, jen kolizní připomínka k řešení 

situace okolo ulice Tichá skončila soudním projednáním, avšak soud platnost nového 

územního plánu potvrdil. Formulovány byly priority rozvoje města, a to v prvé řadě 

řešení centra, kde se výbor seznámil se studiemi Horního náměstí (kancelář SAUL) i 

rehabilitace jeho části u kostela (Metznerova kašna) památkáře a architekta prof. 

Václava Girsy, se studiemi na novou městskou knihovnu v ulici 5. května a v městských 

lázních, bytové a komerční výstavby v 5. květnu i se studií vnitrobloků. Mezi priority 

patřilo i zadání regulačních plánů a územních studií v územním plánu, k čemuž 

uspořádali přednášku architekti Petr Klápště a Ida Chuchlíková. V současné době je 

navržených 26 územních studií a 4 regulační plány. Nechybělo téma doprava a 

parkování, kde byla mimo jiné probrána varianta západní tangenty či prodloužení 

tramvajové trati k dopravnímu terminálu v ulici Kamenné. Členové výboru se zabývali 

také umístěním městské tržnice, přehledem studií okolí přehrady včetně Slunečních 

lázní, diskutovali problematiku uměleckých objektů ve městě i budoucnost 

budov výrazně hyzdících centrum jako je stará tržnice, lázně či Schlarafie.  
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JINÉ ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY 

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ - rozhoduje o vydání pověření 

k výkonu sociálně právní ochrany (§ 48 a 49); navrhuje a posuzuje sociálně 

preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných 

dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů v komisi s cílem navrhnout 

opatření k účinné pomoci dítěti a rodině; doporučuje opatření, která by měla 

být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a 

připravuje programy péče o problémové skupiny dětí; na žádost tajemníka 

obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní 

ochrany a vydává k nim stanoviska; koordinuje výkon sociálně-právní ochrany 

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. 
o Složení komise: předsedkyně PhDr. Daniela Korunková; tajemnice Bc. Radka 

Němečková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Počet členů 9 + 1 

(tajemnice komise), z toho 0 členů ZM, 1 + 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z 

řad občanů města, jmenovitě: Mgr. Věra Adamcová, Mgr. Michal Bursa, Bc. 

Lenka Ledvoňová, Mgr. Jaroslava Opatrná, Mgr. Rita Rozkovcová, PhDr. Jitka 

Selingerová, MUDr. Hana Mourková, Bc. Milena Kalousová. 

OSADNÍ VÝBORY upravuje zákon o obcích, podle kterého v jednotlivých částech může 

výbor, jenž musí mít minimálně tři členy s trvalým pobytem v dané části obce, zřídit 

zastupitelstvo. Osadní výbor má dle zákona právo předkládat návrhy týkající se rozvoje 

obce zastupitelstvu i radě a jeho předseda má právo hovořit na zasedání zastupitelů. Pro 

osadní výbory platí i některá obecná ustanovení dotýkající se výborů obecně, kromě 

těch speciálních pro výbory finanční a kontrolní. Ze svých jednání musí pořizovat 

zápisy, které jsou veřejné. „Smyslem osadních výborů není vytvářet ´malá 

zastupitelstva´ v částech obce, ale být spojovacím článkem mezi občany té části 

a zastupitelstvem. Není proto nic horšího, než když se osadní výbor a jeho 

činnost dostane do jasného rozporu s většinou občanů, jež by měl hájit a 

zastupovat,“ říká Jana Hamplová z Advokátní kanceláře pro veřejnou správu a veřejné 

právo. V Jablonci nad Nisou pracovaly v roce 2018 osadní výbory v Proseči - od října 

2008, od října 2011 v Kokoníně, od ledna 2014 ve Mšeně a od prosince 2017 

v Rýnovicích. Stal se čtvrtým v pořadí, a to rovnou coby nejpočetnější osadní výbor v 

Jablonci. Důvodem vysokého počtu členů výboru je velká členitost území, které 

zahrnuje rodinné i panelové domy.  

OSADNÍ VÝBORY V JABLONCI: 

 Proseč nad Nisou: předseda Miloš Krčmář, počet členů 7, z toho 1 člen ZM.  

 Kokonín: předseda Michal Jakoubě, počet členů 9, z toho 1 člen ZM. 

 Mšeno nad Nisou: předseda: Mgr. Václav Vajskebr, počet členů 7, z toho 2 

členové zastupitelstva města. 

 Rýnovice a Lukášov: předseda Petr Klápště, uvolněný člen RM. Počet členů 11, 

z toho 1 pracovník MMJN, 2 členové ZM.  
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EKONOMIKA  
ROZPOČET MĚSTA: KDY PROJEDNÁN A SCHVÁLEN  

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 - Zastupitelé ve čtvrtek 17. 5. 2018 

projednali a schválili závěrečný účet Jablonce za rok 2017. Hospodaření 

skončilo vloni přebytkem 96 milionů korun. Z komentářů zaznělo, že se 

podařilo dosáhnout nejlepšího provozního salda v novodobé historii města. 

Částka 185 milionů znamená nárůst o 14 % oproti roku 2016. Na dobrou 

úroveň hospodaření Jablonce měl jistě pozitivní vliv růst republikové 

ekonomiky - příjem ze státního rozpočtu byl o 47 milionů vyšší než v roce 2016, 

ale i hospodárné chování a kontrola provozních výdajů. Zadlužení města se 

vloni snížilo ze 105 milionů na 75 milionů, byly doplaceny dva úvěry a zbýval 

75 milionový zůstatek úvěru z roku 2009. Revolvingový úvěr nebyl čerpán. 

JEDNÁNÍ O ROZPOČTU NA ROK 2018 bylo započato již v září roku 2017. 

Předcházela sumarizace předpokládaných příjmů, v závislosti na jejich výši byly jasné 

limity pro jednotlivé odbory magistrátu. Poté následovalo tzv. balancování rozpočtu až 

do konečné podoby. Rozpočet roku 2018 počítal 

 s příjmy ve výši 914 377 000 korun,  

 s výdaji ve výši 1 153 966 000 Kč.  

Rozdíl 239 589 000 Kč, čili saldo rozpočtu, je tzv. financování, kde jsou zahrnuty jak 

zůstatky na běžných a fondových účtech města, prostředky ve správě aktiv, zapojení 

dlouhodobého úvěru, tak splátky úvěrů. Zůstatek prostředků k 31. 12. 2017 - zapojený 

do rozpočtu roku 2018, byl ve výši 5 118 191 000 Kč, z toho  

 zůstatek na účtech města ve výši 36 633 000 Kč,  

 zůstatek na účtu FZÚB 6 619 000 Kč, 

 ve správě aktiv bylo 74 939 000 Kč.  

Tyto prostředky zároveň s příjmy tvořily zdroje rozpočtu. Jejich použití je v běžných 

výdajích, které jsou ve výši 786 261 000 Kč, kapitálové výdaje 367 705 000 Kč a 

splátky úvěrů včetně splátek dlouhodobého závazku realizovaných energetických 

opatření EPC ve výši 28 600 000 Kč. Jmenovité akce, do nichž se promítají jak 

investiční výdaje města včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy účetně 

zahrnuté mezi běžné výdaje, byly navrženy ve výši 351 248 000 Kč. 

NÁVRH ROZPOČTU města Jablonec nad Nisou na rok 2018 prošel třemi čteními, 

která probíhala za účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení a ředitelů 

organizací a společností napojených na rozpočet města. Finanční výbor projednal návrh 

rozpočtu na rok 2018 na své schůzi dne 29. ledna 2018 a doporučil jej ke schválení. 

Následně byl rozpočet zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce. 

Zastupitelé tento strategický dokument schválili ve čtvrtek 15. února 2018. Do této 

doby město hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizoria, tedy 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 273  

 

způsobem, který praktikuje již čtyřiadvacet let, aniž by to jeho chod nějak omezovalo. 

ROZPOČET ROKU 2018 byl koncipován podle skutečnosti a rozpočtu roku 2017 a 

2016, kdy byly zajištěny všechny funkce chodu města i jeho organizací. Sestavení 

rozpočtu na rok 2018, obdobně jako rozpočtů let předchozích, bylo cíleno na stabilizaci 

hospodaření města a pokrytí všech potřeb chodu města. Odbor ekonomiky jabloneckého 

magistrátu informoval: Sestavování rozpočtu je rozhodováním o způsobu využití 

disponibilních zdrojů, tj. očekávaných příjmů, případně využití přebytků z 

minulých let nebo smluvně zajištěné půjčky či úvěry. Dominantním zdrojem 

jsou samozřejmě očekávané příjmy, zejména daňové. Od odhadu výše příjmů se 

odvíjí nejen výše celkových navrhovaných výdajů, ale i jejich struktura. Daňové 

příjmy tvoří 75 % celkových příjmů města, tudíž se jedná o strategické zdroje. 

Jejich meziroční nárůst je ve výši 52 miliony korun, což činí 9 %. Od 1. 1. 2018 

dochází u obcí ke změně v rozpočtovém určení daní, navýšen je podíl z 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %. V 

transferech se promítají dotace na výkon státní správy, činnost oddělení 

sociálně právní ochrany dětí, dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné 

práce a taktéž dotace na volbu prezidenta republiky. Rozpočtovány máme i 

investiční transfery, jedná se o investiční akce z roku 2017, ke kterým do konce 

roku 2017 nebyla dotace vyplacena (konkrétně na zateplení MŠ Hřbitovní a ZŠ 

Na Šumavě, rekonstrukci požární zbrojnice). Na straně běžných výdajů je 

počítáno s pokrytím všech mandatorních výdajů, tj. výdajů na opravu a údržbu 

majetku města, na činnost magistrátu i městské policie, neinvestiční příspěvky 

a dotace na provoz městských organizací, dále výdaje na bytové hospodářství, 

odpadové hospodářství, půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení apod. V 

běžných výdajích máme rozpočtovány i rezervy města v objemu 37 550 000 Kč, 

které se skládají-  z klasické rezervy ve výši 10 000 000 Kč,  

o z rezervy spolufinancování, která slouží k předfinancování či dofinancování 

dotačních akcí, tato rezerva je ve výši 1 500 000 Kč (v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění, kde je 

stanoveno, že v případě, pokud se územní samosprávný celek podílí na realizaci 

programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí 

jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních 

prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu 

Evropské unie), dále je vytvořena rezerva na opravy ve výši 25 000 tis. Kč, která 

byla zavedena v roce 2011.  

o Součástí je i rezerva na opravy památek ve výši 800 000 Kč a  

o rezerva na krizové řízení ve výši 250 000 Kč vytvořená v souladu se zákonem č. 

240/2000 Sb., krizový zákon.  

o V KAPITÁLOVÝCH VÝDAJÍCH jsou prostředky na investiční záměry. Rozpočet 

roku 2018 je sestaven s ohledem na hospodárnost, efektivnost a účelnost 

vynakládaných prostředků.  
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STATISTIKA: OHLÉDNUTÍ, VÝVOJ HOSPODAŘENÍ  

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ JABLONCE NAD NISOU - Hospodaření města bylo 

přebytkové v letech 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 i v roce 2017 a naopak 

schodkové v letech 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 a v roce 2015. Připomeňme si, že 

schodkové hospodaření let 2004 až 2006 bylo zapříčiněno investiční aktivitou města 

zejména na akce z dotace SROP, což znamenalo rekonstrukci Eurocentra včetně 

pavilonu A, Dolního náměstí, ulice U Muzea a Jiráskova. Roky 2009 a 2010 byly 

ovlivněny globální ekonomickou krizí a v roce 2015 neproplatili poskytovatelé dotací 

městu do konce roku dotace v celkové výši 38 milionů korun. Šlo konkrétně o akce 

IPRM a přestavbu objektu Za Plynárnou 13 na Azylový dům, které byly hotové a s 

dodavateli finančně vypořádané. Nicméně byly tyto dotace součástí rozpočtu roku 2016 

a tím bylo i pozitivně ovlivněno jeho hospodaření s přebytkem 98 milionů Kč. 

Hospodaření loňského roku bylo úspěšné, město dosáhlo již výše zmíněného přebytku 

ve výši 96 milionů korun zejména díky daňovým příjmům, které se oproti schválenému 

rozpočtu navýšily o 51 milionů.  Výhledy nastiňuje odbor ekonomiky jabloneckého 

magistrátu následovně: Pro rok 2018 máme sice naplánované hospodaření se 

schodkem 239 milionů Kč, což je dáno zapojením veškerých zdrojů - zůstatků 

na účtech a ve správě aktiv, a dlouhodobého úvěru vysoutěženého v roce 2016 

na straně jedné, a rozpočtováním rezerv, které většinou vyčerpány nebývají, na 

straně druhé. Doufáme i v lepší plnění daňových příjmů, součástí kterých jsou 

zejména daně ze státního rozpočtu, a v získání dotačních prostředků. Vývoj 

celkové bilance rozpočtu ukazuje, že město za poslední čtyři roky hospodařilo s 

přebytkem 257 milionů Kč. Za deset let hospodaření byl docílen přebytek 174 

miliony korun. Město hospodařilo rozpočtově příkladně. 
Statistika: Vývoj hospodaření v letech 2004 – 2017 je patrný v následujících řádcích. 

Uváděno v pořadí: rok * příjmy * výdaje * saldo (v tis. Kč): 

 rok 2004 * příjmy 1 088 033 * výdaje 1 109 345 * saldo -21 312 

 2005 * 892 949 * 931 523 * -38 574  

 2006 * 970 482 * 1 175 480 * -204 998 

 2007 * 1 000 676 * 919 553 * 81 123  

 2008 * 1 044 809 * 978 922 * 65 887  

 2009 * 989 306 * 1 162 165 * -172 859  

 2010 * 992 326 * 1 052 544 * -60 218  

 2011 * 911 330 * 892 231 * 19 099  

 2012 * 766 345 * 707 701 * 58 644  

 2013 * 784 954 * 778 405 * 6 549  

 2014 * 862 507 * 757 842 * 104 665 

 2015 * 804 011 * 845 557 * -41 546  

 2016 * 845 328 * 747 291 * 98 037  

 2017 * 867 894 * 771 907 * 95 987 
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PROVOZNÍ SALDO - Pro hodnocení finančního zdraví města se využívá mimo jiného i 

ukazatel provozního salda, jenž se počítá jako rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. 

Běžné příjmy jsou ty, které se pravidelně opakují, tj. příjmy daňové, nedaňové a 

neinvestiční transfery. Běžné výdaje jsou takové, které musí město každý rok vynaložit 

na provozní aktivity včetně oprav a údržby majetku - vyjma investic, nebo je k nim 

město povinné na základě právních předpisů. Jednoduše se to dá shrnout, že provozní 

saldo vyjadřuje prostředky, které zbývají samosprávě po úhradě provozu z běžných 

příjmů k volnému rozhodování, fakticky na investice, obnovu majetku, splátky dluhů či 

na úspory a tvorbu rezerv. Banky při žádostech o úvěr stav a vývoj ukazatele 

provozního salda bedlivě posuzují a sledují ho také v průběhu čerpání a splácení úvěru. 

Provozní saldo tak vyjadřuje jakousi ´roční finanční sílu´ města. Vloni finanční kondice 

města posílila na nový rekord provozního salda, a to na částku 185 milionů korun. 

Statistika (v tis. Kč) v pořadí: rok * běžné příjmy * běžné výdaje * provozní saldo  

 2004: 897 885 * 836 633 * 61 252  

 2005: 768 144 * 658 160 * 109 984  

 2006: 779 853 * 682 950 * 96 903 

 2007: 906 782 * 748 883 * 157 899 

 2008: 915 760 * 806 860 * 108 900  

 2009: 854 656 * 872 425 * -17 769 

 2010: 862 464 * 815 691 * 46 773 

 2011: 836 575 * 759 251 * 77 324 

 2012: 704 808 * 611 078 * 93 730  

 2013: 734 827 * 606 984 * 127 843 

 2014: 725 800 * 608 166 * 117 634 

 2015: 743 937 * 617 283 * 126 654  

 2016: 795 003 * 633 053 * 161 949  

 2017: 848 954 * 663 618 * 185 336 

Zastupitelé na svém únorovém zasedání se zabývali i rozpočtovým výhledem na roky 

2019 až 2022. Zpracovatel rozpočtového výhledu a analýzy financí města Ing. Luděk 

Tesař hodnotil finanční zdraví Jablonce kladně: Rok 2017 byl dosud nejlepší rok z 

pohledu financí. Město docílilo a překonalo ukazatele výhledu a dostalo se z 

velmi špatné finanční situace. Posledních osm let pro město z finančního 

hlediska znamenalo úspěch, kterým se Jablonec vypracoval mezi elitu finančně 

zdravých statutárních měst a zajistil si tak předpoklady pro budoucí investice 

a růst. Finanční zdraví Jablonce mělo skvělý trend a hodnotíme ho aktuálně 

známkou A++.  Zpracovatel doporučil pokračovat v 

důrazu na investice a opravy a investovat i bez 

nutnosti získat dotace. Varoval před růstem 

provozních výdajů a navrhoval vypracovat opatření k 

vyšší střídmosti napříč městem. Doporučil rovněž 

vypracovat záložní plán příjmů města pro 

případ, že by poklesly daňové příjmy. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94021&x=431&y=300&test=ccc
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018  
SKUTEČNOST - Zastupitelstvo města schválilo na rok 2018 rozpočet v celkovém 

objemu 1 195 066 000 Kč. Po 21 rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 

1 364 495 000 Kč. Hospodaření města skončilo se schodkem ve výši 33 223 000 Kč. 

Následující řádky nabízejí pro zajímavost srovnání s předchozími lety. Uváděno 

v pořadí:  rok - schválený rozpočet - rozpočtové změny - výsledek:  

 2017: 858 885 000 Kč * 19 * 1 104 176 000 Kč * schodek 95 987 000 Kč 

 2016: 828 765 000 Kč * 19 * 896 659 000 Kč * schodek 98 037 000 Kč 

 2015: 929 648 000 Kč * 17 * 974 776 000 Kč * schodek 41 546 000 Kč  

 2014: 924 935 000 Kč * 18 * 1 061 559 000 Kč * přebytek 104 450 802,34 Kč  

 2013: 846 081 000 Kč * 19 * 976 673 000 Kč * přebytek 6 549 000 Kč 

 

PŘÍJMY: POPLATKY, DANĚ 
PŘÍJMY (V TIS. KČ) za rok 2018: schváleno 1 195 066 / skutečnost 1 668 962 (rok 

2017: 858 885 / 1 104 176 * 2016: 828 765 / 896 659 * 2015: 929 648 / 921 013 * 

2014: 924 935 / 815 227 * 2013: 846 081 / 868 002), z toho  

 DAŇOVÉ - schváleno 696 146 / skutečnost 705 550 (v roce 2017: 587 836 / 

639 119 * 2016: 541 500 / 575 848 * 2015: 525 167 / 538 500 * 2014: 495 102 / 

526 001 * 2013: 470 002 / 509 713), 

 NEDAŇOVÉ - schváleno 116 145 / skutečnost 147 215 (rok 2017: 115 715 / 

124 407 * 2016: 122 550 / 143 670 * 2015: 117 797 / 127 840 * 2014: 131 581 / 

135 142 * 2013: 140 509 / 152 125), 

 KAPITÁLOVÉ - schváleno 17 000 / skutečnost 33 770 (rok 2017: 5 500 / 14 761 

* 2016: 6 840 / 6 370 * 2015: 12 834 / 27 639 * 2014: 62 200 / 107 941 * 2013: 

20 200 / 33 396), 

 DOTACE – schváleno 85 086 / skutečnost 200 289 (rok 2017: 94 206 / 119 440 

* 2016: 94 206 / 119 440 * 2015: 122 605 / 128 248 * 2014: 133 023 / 93 424 * 

2013:  685 / 89 720), 

 FINANCOVÁNÍ -  schváleno 280 689 / skutečnost 582 138 * (rok 2017: 91 022 / 

234 978 * 2016: 63 669 / 51 331 * 2015: 151 245 / 98 786 * 2014: 103 029 / -

47 281 * 2013: 121 685 / 83 048). 

ODDĚLENÍ ROZPOČTU A POPLATKŮ vybralo v roce 2018 tyto poplatky (v tis. Kč):  

 poplatek ze psů 1 494 * rok 2017: 1 431 * 2016: 1 441 * 2015: 1 431 * 2014: 

1 437 * 2013: 1 444 * 2012: 1 521 * 2011: 1 632 * 2010: 1 671 * 2009: 1 708, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 149 * v roce 2017: 179 * 2016: 209 * 

2015: 73 * 2014: 80 * 2013: 139 * 2012: 72 * 2011: 89 * 2010: 80 * 2009: 93, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství 2 213 * rok 2017: 3 218 * 2016: 

1 664 * 2015: 1 732 * 2014: 1 998 * 2013: 2 682 * 2012: 1 982 * 2011: 2 298 * 

2010: 2 213 * 2009: 1 584, 
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 poplatek z ubytovací kapacity 604 * rok 2017: 449 * 2016: 455 * 2015: 389 * 

2014: 305 * 2013: 362 * 2012: 320 * 211: 330 * 2010: 356 * 2009: 330, 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0 * rok 2017: 0 * 2016: 0 * 2015: 

464
* 

* 2014: 2 144
*)

 *2013: 817
*
 * 2012: 1 828

*
 * 2011: 6 397 * 2010: 5 082 * 

2009: 6 983.  
* )  

konec poplatku k 31. 12. 2011, jedná se o částky poslané za rok 2011 

JEDNOTLIVÉ DANĚ (v tis. Kč) za rok 2018 celkem 649 702 (v roce 2017: 577 730 * 

2016: 529 806 * 2015: 482 964 * 2014: 467 831 * 2013: 509 713) a z toho:  

 z příjmu fyzických osob placená plátci 162 060 * rok 2017: 141 061 * 2016: 

123 309 * 2015: 107 465 * 2014: 105 087 * 2013: 101 392, 

 z příjmu fyzických osob placená poplatníky 3 577 * rok 2017: 3 766 * 2016: 

8 760 * 2015: 4 297 * 2014: 2 664 * 2013: 7 926, 

 z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 14 137 * rok 2017: 12 417 * 2016: 

12 470 * 2015: 12 264 * 2014: 11 434 * 2013: 10 008, 

 z příjmu právnických osob 129 821 * rok 2017: 132 233 * 2016: 128 862 * 

2015: 113 852 * 2014: 109 428 * 2013: 98 329, 

 DPH 319 390 * rok 2017: 268 038 * 2016: 236 161 * 2015: 225 077 * 2014: 

222 486 * 2013: 210 187, 

 z nemovitosti 20 717 * rok 2017: 20 215 * 2016: 20 244 * 2015: 20 009 * 2014: 

16 486 * 2013: 22 589. 

 

VÝDAJE: INVESTICE, PŘÍSPĚVKY 
VÝDAJE (V TIS. KČ) za rok 2018: schváleno 1 195 066 / skutečnost 1 668 962 (rok 

(2017: 858 885 / 1 104 176 * 2016: 828 765 / 896 659 * 2015: 929 648 / 921 013 * 

2014: 924 935 / 815 227 * 2013: 846 081 / 868 002), z toho: 

 běžné 786 261 / 724 383 * rok 2017: 688 462 / 644 921 * 2016: 657 921 / 

633 163 * 2015: 675 431 / 635 500 * 2014: 717 301 / 608 167 * 2013: 671 110 / 

639 476, 

 kapitálové 367 705 / 329 217 * rok 2017: 136 663 / 108 289 * 2016: 102 376 / 

114 128 * 2015: 196 976 / 228 273 * 2014: 150 463/149 890 * 2013: 117 867 / 

171 421, 

 financování 41 100 / 615 362 * rok 2017: 33 760 / 330 966 * 2016: 68 468 / 

149 368 * 2015: 57 241 / 57 240 * 2014: 57 171 / 57 170 * 2013: 57 104 / 

57 103. 

VÝDAJE INVESTIČNÍ (v tis. Kč) 329 217 (rok 2017: 108 289 * 2016: 114 128 * 2015: 

228 273 * 2014: 149 890 * 2013: 171 421) * VÝDAJE NEINVESTIČNÍ (v tis. Kč) 

724 383 (2017: 664 921 * 2016: 633 163 * 2015: 635 500 * 2014: 608 166 * 2013: 

639 476) * CELKEM 1 053 600 (2017: 773 210 * 2016: 747 291 * 2015: 863 773 * 

2014: 758 056 * 2013: 810 897).  

DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA v % - v roce 2018: 2,75 * 2017: 4,04 * 2016: 7,33 * 2015: 

7,53 * 2013: 8,47 * 2014: 7,90 * 2013: 8,47 * 2012: 7,07 * 2011: 7,11 * 

2010: 4,42 * 2009: 7,00.  
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TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC, s. r. o., vybrané výdaje v roce 2018 (v tis. Kč):  

 údržba a opravy komunikací za rok celkem 23 009 * v roce 2017: 22 422 * 

2016: 20 162 * 2015: 18 362,  

 zimní údržba 16 931 * v roce 2017: 21 000 * 2016: 20 100 * 2015: 16 000, 

 čištění města 9 757 * 2017: 8 233 * 2016: 8 233 * 2015: 8 233, 

 provoz veřejného osvětlení 13 656 * v roce 2017: 16 000 * 2016: 16 000 * 2015: 

16 000, 

 údržba městské zeleně 9 217 * 2017: 8 620 * 2016: 8 513 * 2015: 8 474. 

 Z dalších činností (v tis. Kč): svislé dopravní značení včetně zábradlí 1 950, 

vodorovné dopravní značení 1 166, čištění kašen 90, výzdoba města – vánoční 

strom 105, provoz veřejných WC 1 200, úklid černých skládek a okolí přehrady 

528, smluvní údržba městské zeleně 11 117, údržba psích košů 1 044, vývoz 

košů na komunální odpad 3 315.  

INVESTICE DO ROZVOJE MĚSTA 
Než zrekapitulujme, co z větších staveb, kdy a za kolik se povedlo zrealizovat v rámci 

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY MAGISTRÁTU, doplňme, že do náplně oddělení 

patří i zajišťování uzavírání smluv o právu k provedení stavby a společných vyjádření 

vlastníků nemovitostí a sítí. V roce 2018 bylo vydáno 156 těchto smluv a 243 vyjádření. 

Vedle níže uvedených akcí a projektových příprav byla zrealizována projektová 

příprava pro dalších 35 investičních akcí v celkovém finančním objemu 3 049 000 Kč. 

Poznámka: Níže uváděné náklady byly vynaloženy na realizaci za rok 2018. 

Radnice po rekonstrukci: zasedací místnost číslo 201, 202, 203 

RADNICE – Dokončení obnovy jižní a východní fasády budovy radnice, která byla 

zahájena vloni v  červnu. Termín dokončení červenec 2018, celkové náklady 5 139 985 

Kč. * Instalace nového hromosvodu na věž 

radnice, realizace květen až červen 2018, 

náklady 1 023 740 Kč. * Pokračování 

obnovy fasády severní části budovy radnice. 

Náklady na realizaci v roce 2018: 2 219 437 

Kč. Termín zahájení července 2018, 

dokončení za rok. * Interiér věže -  Náklady 

186 137 Kč. Termín zahájení 

5/2018, dokončení 6/2018.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=80676&x=800&y=598&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95338&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95360&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95353&x=855&y=570
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PAMÁTNÍK TYRŠOVY SADY - Odstranění havarijního stavu památníku. Náklady na 

realizaci 3 265 570 Kč. Termín zahájení 7/2018, dokončení 10/2018.  

NÁMĚSTÍ B. NĚMCOVÉ - Zahájení I. etapy výstavby dešťové kanalizace v této 

lokalitě. Ve spolupráci s vodaři a energetiky bude dále provedena kompletní výměna 

splaškové kanalizace a vodovodu (SVS, a.s.) a rekonstrukce plynovodu (Innogy, s.r.o.). 

Náklady 534 130,00 Kč. Termín zahájení 7/2018, dokončení v roce 2019.  

SOCIÁLNÍ OBLAST: NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KRUHÁČ - Stavební úpravy 

objektu Centra terénních a ambulantních služeb ´Kruháč´ v ulici 5. května. Cílem bylo 

rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb v tomto sociálním zařízení. Jednalo se o 

dotační akci v rámci IPRÚ. Náklady na realizaci 6 662 839 Kč, termín zahájení 5/2018, 

úpravy byly dokončeny v listopadu 2018. * DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - 

Zateplení objektu v Palackého ulici včetně výměny oken, dveří, balkonů a odstranění 

azbestu. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí. 

Náklady 5 109 166 Kč. Termín zahájení 7/2018, dokončení 10/2019. 

ŠKOLSTVÍ: MŠ NOVÁ PASÍŘSKÁ -  Přestavba pavilonu školníka na 1 třídu 

předškolních dětí, včetně propojovacího krčku pro převážení obědů, odkanalizování 

areálu, oprava komunikací, úprava zeleně a umístění a přemístění herních prvků. 

Dotační akce v rámci IPRÚ. Náklady 3 084 495 Kč. Termín zahájení 10/2018, 

dokončení v roce 2019. * Vzduchotechnika: Realizace rekuperace u nově v předchozích 

letech zateplovaných objektů mateřských škol. Na akci byla poskytnuta dotace z 

Operačního programu životního prostředí. MŠ MECHOVÁ – Náklady 1 354 530 Kč. 

MŠ JOSEFA HORY - Náklady 1 354 530 Kč. MŠ DOLNÍ – Náklady 1 180 910 Kč. 

Termín zahájení u všech 7/2018, dokončení 9/2018. * ZŠ SOKOLÍ – Realizace 

sportovního areálu pro potřeby ZŠ 5. května, tak i pro veřejnost. Náklady 21 190 557 

Kč. Termín zahájení srpen 2017, dokončeno v srpnu 2018. * ZŠ MOZARTOVA - 

Modernizace učebny chemie a informačních technologií včetně nového vybavení a 

pořízení PC. Zároveň bylo rekonstruováno atrium, kde vznikla venkovní učebna 

přírodopisu. Dotační akce v rámci IPRÚ. Náklady 9 883 332 Kč. Termín zahájení 

6/2018, dokončení 11/2018. + Vybudování bezbariérového WC v patře základní školy, 

kde došlo k modernizaci učeben. Náklady 866 196 Kč. Termín zahájení a dokončení 

v červnu 2018. * ZŠ LIBERECKÁ -  V roce 2017 proběhla demolice rodinného domku 

školníka a na jeho místě byla vybudována kontejnerovým systémem školní družina pro 

dvě třídy. Náklady 11 238 156 Kč. Termín zahájení 7/2018, dokončení 11/2018. * ZŠ 

NA ŠUMAVĚ – Zateplení objektů jídelny, tělocvičny a šaten, výměna oken a dveří v 

objektech jídelny a šaten, výměna střešní krytiny na jídelně a tělocvičně, další drobné 

klempířské a zámečnické práce. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu 

životního prostředí. Náklady 17 846 704 Kč. Termín zahájení 6/2018, dokončení 

10/2018. + Rekonstrukce vzduchotechniky v jídelně a kuchyni. Náklady 611 346 Kč. 

Termín zahájení 7/2018, dokončení 9/2018. * Projektová příprava: MŠ MONTESSORI 

- Projektová dokumentace pro řešení přístavby k objektu mateřské školy, jejímž cílem je 

navýšení počtu dětí, a zároveň řeší i parkování rodičů v ulici Zámecká. 
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Projekt je zařazen do IPRÚ. Náklady na přípravu 1 310 430,00 Kč. * MŠ ARBESOVA 

- Projektová příprava na stavbu kontejnerového typu objektu MŠ, která bude mít dvě 

třídy. Součástí je i demolice stávajícího objektu. Náklady na přípravu 658 053,00 Kč. * 

ZŠ KOKONÍN - Pokračování projektové přípravy akce, jejíž součástí je úprava zahrady 

u ZŠ Janáčkova na venkovní didaktickou učebnu s novým výukovým altánem. K 

objektu ZŠ Rychnovská bude přistavěna přístavba se šatnami, sociálním zařízením a 

dílnami. V hlavní budově bude místo bývalých šaten umístěna jazyková učebna. 

Zároveň dojde k revitalizaci zahrady na školní pozemky. Projekt je zařazen do IPRÚ. 

Náklady na přípravu 1 287 017 Kč. 

PŘEHRADA - Realizace přístupového schodiště k přehradní nádrži. Náklady 189 426 

Kč. Termín zahájení a dokončení 6/2018.  

ULICE: U LESA - Rekonstrukce části komunikace U Lesa a dostavba té, kde se čekalo 

na dokončení výstavby všech rodinných domů. Náklady 1 213 7790 Kč. Termín 

zahájení květen 2018, dokončení červen 2018. * ARBESOVA – Výstavba splaškové 

kanalizace a zároveň i výměna všech vodovodních řadů v této ulici, a to ve spolupráci 

se Severočeskou vodárenskou společností. Náklady 11 574 004 Kč. Termín zahájení 

duben 2018, dokončeno v říjnu 2018. * NOVÝ SVĚT - Rekonstrukce komunikace 

poškozené povodněmi v roce 2009. Náklady 2 316 462 Kč  Termín zahájení 8/2017, 

dokončení 6/2018. * VRKOSLAVICKÁ - Výstavba opěrné zdi a odvodňovacího 

systému s vyvedením do nové dešťové kanalizace. Přívalové deště v srpnu 2013 

poškodily stabilitu části místní komunikace Vrkoslavická, takže se jednalo o odstranění 

havarijního stavu komunikace. Náklady 2 233 379 Kč. Zahájení 6/2017, dokončení 

6/2018. * U ZAHRADNICTVÍ A NA PALOUKU – Stavba splaškové kanalizace, která 

zajistí ekologickou likvidaci splaškových vod v dané lokalitě nacházející se v 

ochranném pásmu Vratislavické kyselky. Náklady 2 215 530 Kč. Zahájení 8/2018, 

dokončení 9/2019. * NA ŠUMAVĚ - Rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného 

osvětlení, ve spolupráci s vodaři a energetiky též rekonstrukce kanalizace a plynovodu. 

Náklady 9 737 465 Kč. Zahájení 6/2018, dokončení 11/2018. 

CYKLOTRASA ODRA – NISA: Dokončení jedné z etap výstavby cyklotrasy v úseku 

v ulici U Nisy. Náklady 1 326 819 Kč. Termín zahájení: 08/2017, dokončení: 10/2018.  

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA: POD BAŠTOU - Odborné posouzení, vrty, zkoušky a 

vypracování komplexního návrhu opravy opěrné zdi v ulici Pod Baštou. Náklady na 

přípravu 246 098 Kč. * DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Projektová příprava řešící odvedení 

dešťových vod v centru města, a to z části ulic Liberecká, Gen. Mrázka, Komenského, 

Průmyslová a Poštovní s připojením dešťových svodů přilehlých objektů a odvedením 

všech vod do retenční nádrže v ulici Budovatelů s přepadem do Lužické Nisy. Náklady 

na přípravu 380 196,00 Kč. * VNITROBLOK ANENSKÁ - Projektová příprava, která 

řeší revitalizaci vnitrobloku, který je dnes nezpevněný a parkuje se zde zdarma ´na 

divoko´. Zároveň dojde k propojení vnitrobloku schodištěm do ulice Soukenná. 

Náklady na přípravu 336 821,00 Kč. * CYKLOPRUHY - Pokračování projektové 

přípravy akce, která řeší výstavbu cyklopruhů v hlavním dopravním pruhu, 
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zabezpečení přechodů pro chodce a novou světelnou signalizaci na křižovatkách ulic 

Palackého a U Přehrady a Palackého a Riegrova. Náklady na přípravu 383 269 Kč. * 

STŘELNICE – Projektová příprava nástavby 3. NP (judo arény) provozního objektu 

atletické haly a rekonstrukce 1. a 2. NP stávajícího objektu včetně vyřešení 

bezbariérovosti provozně spojených sousedních objektů. Na akci je požádáno o dotaci 

ve výši 18 mil. Kč z MŠMT. Náklady na přípravu 679 630 Kč. * ČS. ARMÁDY - 

Projektová příprava akce, která řeší úpravu ulice, střídavě jednostranný chodník s 

integrovaným cyklopruhem, přeložku ulice Cihelná, rekonstrukci propojky do ulice 

Zemědělské, 2 autobusové zálivy, opěrné zdi, rekonstrukci veřejného osvětlení, 

přeložky inženýrských sítí, světelně řízenou křižovatku u firmy Atrea, přechody pro 

chodce. Náklady na přípravu 996 072 Kč. * DOPRAVNÍ TERMINÁL - Příprava, 

zpracování soutěže a soutěž o návrh technického řešení dopravního terminálu - 

prodloužení tramvajové tratě, podzemní parkoviště, autobusový terminál a lávka pro 

pěší. Náklady 2 589 895 Kč. * ULICE U PŘEHRADY - Úhrada zálohy na přeložky 

vedení, které jsou v majetku města, a které je potřeba provést pro budoucí realizaci 

akce. Náklady na přípravu 467 204 Kč. * PRŮBĚŽNÁ ULICE - Projektová příprava 

řešící přeložku ulice Průběžná od vodní nádrže Mšeno směrem k fotbalovým hřištím, 

odklonění dopravy zůstane stávající komunikace podél přehrady jako klidová zóna s 

možností prodloužení in-line dráhy až na Tajvan. Náklady na přípravu 389 620 Kč.  

KDE A KOLIK MĚSTO FINANČNĚ PŘISPÍVALO   
ŠKOLSTVÍ - na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 72,33 Kč (v roce 2017: 63,46 * 

2016: 31,25 * 2015: 31,16 * 2014: 33,57 * 2013: 33,45 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 76,92 Kč (v roce 2017: 

110,62 * 2016: 106,65 * 2015: 130,87 * 2014: 111,15 * 2013: 110,47 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ 47,48 Kč (v roce 2017: 38,86 * 2016: 

26,28 * 2015: 37,41 * 2014: 38,25 * 2013: 39,66 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,59 Kč (v roce 2017: 2,52 * 2016: 

1,98 * 2015: 2,05 * 2014: 1,79 * 2013: 1,99 Kč), 

 na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 6,82 Kč (v roce 2017: 4,14 * 

2016: 4,84 * 2015: 5,26 * 2014: 9,74 * 2013: 3,80 Kč). 

SOCIÁLNÍ OBLAST - na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby 134,98 Kč 

(v roce 2017: 84,50 * 2016: 75,47 * 2015: 59,78 * 2014: 51,34 * 2013: 44,47 Kč).  

KULTURA - na jednoho návštěvníka knihovny 93,69 Kč (v roce 2017: 71,56 * 2016: 

73,58 * 2015: 70,37 * 2014: 65,24 * 2013: 64,70 Kč), 

 na jednoho návštěvníka divadla 149,23 Kč (rok 2017: 145,19 * 2016: 142,25 * 

2015: 141,41 * 2014: 135,47 * 2013: 111,35 Kč), 

 na 1 návštěvníka kostela svaté Anny 50,03 Kč (rok 2017: 100,71 * 2016: 100,48 

* 2015: 83,62 * 2014: 112,99 * 2013: 73,82), 

 na jednoho návštěvníka Domu Scheybalových 89,34 Kč (rok 2017: 96,85 * 

2016: 100,18), 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 282  

 

 na jednoho návštěvníka kina 52,35 Kč (v roce 2017: 47,55 * 2016: 46,81 * 

2015: 54,43 * 2014: 59,34 * 2013: 53,74 Kč), 

 na 1 vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra 104,26 Kč (rok 2017: 

86,41 * 2016: 117,85 * 2015: 109,18 * 2014: 113,65 * 2013: 148,78 Kč). 

SPORT - na hodinu sportování na 1 kurtu ve sportovní hale 117,16 Kč (rok 2017: 77,25 

* 2016: 113,08 * 2015: 120,18 * 2014: 123,03 * 2013: 117,14),  

 na 1 hodinu sportujícího na zimním stadionu 48,06 Kč (rok 2017: 41.42 * 2016: 

31,08 * 2015: 45,24 * 2014: 53,78 * 2013: 58,03 Kč), 

 na 1 vstupenku do bazénu 43,98 Kč (rok 2017: 32,50 * 2016: 27,09 * 2015: 

26,94 * 2014: 26,16 * 2013: 26,21 Kč). 

DOPRAVA - na jednoho přepraveného občana v MHD 8,29 Kč (rok 2017: 8,64 * 2016: 

4,27 * 2015: 4,27 * 2014: 4,40 * 2013: 4,46 Kč), * v tramvaji 10,64 Kč (rok 2017: 9,82 

* 2016: 5,63 * 2015: 5,87 * 2014: 5,64 * 2013: 5,64 Kč).  

OSTATNÍ - na jeden metr čtvereční hrobového místa za rok 44,83 Kč (rok 2017: 44,84 

* 2016: 53,87 * 2015: 55,20 * 2014: 54,73 * 2013: 60,11 Kč), 

 1 výtisk Jabloneckého měsíčníku 9,71 Kč (2017: 9,63 * 2016: 9,22 Kč). 

 

FOND NA ZLEPŠENÍ BYDLENÍ. SPRÁVA OBJEKTŮ, OPRAVY 
FOND NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ - V roce 2018 požádali o půjčku 2 žadatelé 

(v roce 2017: 3 * 2016: 4 * 2015: 3 * 2014: 9 * 2013: 4), z toho bylo  

 fyzických osob 2 (v roce 2017: 3 * 2016: 4 * 2015: 3 * 2014: 8 * 2014: 4),  

 právnických osob 0 (v roce 2017: 0 * 2016: 0 * 2015: 0 * 2014: 1 * 2013: 0).  

Celkový objem poskytnutých půjček (v tis. Kč) 646 (2017: 882 * 2016: 1 050 * 2015: 

1 063 * 2014: 1 610 * 2013: 299), z toho 

 fyzickým osobám 646 (rok 2017: 882 * 2016: 1 050 * 2015: 1 063 * 2014: 1 210 

* 2013: 299), 

 právnickým osobám 0 (2017: 0 * 2016: 0 * 2015: 0 * 2014: 400 * 2013: 0 * 

2012: 1 000).   

ODDĚLENÍ SPRÁVY OBJEKTŮ -  V roce 2015 byla schválena organizační změna na 

odboru správy majetku, kde došlo ke zrušení dvou samostatných oddělení, a to správy 

bytových domů a oddělení správy nebytových objektů. Vznikl nový útvar - oddělení 

správy objektů, jehož úkolem je spravovat všechny typy objektů v majetku města. Jeho 

prostředky z rozpočtu na běžnou údržbu bytů dosáhly v roce 2018 částky 7 513 000 Kč 

(v roce 2017: 8 538 000 * 2016: 9 619 000 * 2015: 9 283 000 * 2014: 3 998 000 * 

2013: 4 345 000). Stejný jako vloni zůstal počet objektů ve správě oddělení tj. 59 i 

počet bytů 809. * PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ - V roce 2018 bylo vypsáno 11 (vloni 

23, předloni 36) výběrových řízení na pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo 

27 zájemců (vloni 41, předloni 54). * MĚSTSKÉ UBYTOVNY - Ubytovna v objektu 

Březová 27 byla obsazována a provozována v roce 2018 bez větších problémů. 

Ubytovna v objektu Střelecká 7 byla z důvodu špatného stavu budovy nadále uzavřena. 

Krizová ubytovna pro rodiny s dětmi v 1. patře objektu Lípová 9 byla také 

obsazována a provozována bez větších problémů.  
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VĚTŠÍ OPRAVY REALIZOVANÉ V ROCE 2018  

MĚSTSKÉ BYTOVÉ DOMY 

o 55 000 Kč  Řetízková 5 – výměna topidel byt č. 7 a 20 

o 63 000 Kč  Řetízková 7 – oprava bytu č. 11  

o 55 000 Kč  Řetízková 9 – výměna topidel byt č. 7 a 20 

o 57 000 Kč  Skřivánčí 66 – oprava topidel 

o 90 000 Kč  B. Němcové 54 – oprava bytu č. 10  

o 32 000 Kč  Podhorská 20 – oprava podlahové krytiny  

o 41 000 Kč  Podhorská 5 – výmalba společných prostor 

o 140 000 Kč  Lidická 7 – oprava bytu č. 15 

o 368 000 Kč  Na Úbočí 21 – oprava 4 bytových jednotek 

o 71 000 Kč  Na Úbočí 14 – oprava elektroinstalace 

o 161 000 Kč  Lidická 7 – oprava bytové jednotky č. 15  

o 52 000 Kč  Lidická 9 – oprava kotle a karmy 

o 122 000 Kč  Na Kopci 9 – výměny kotlů v NP a oprava elektroinstalace  

o 117 000 Kč  Na Kopci 11 – výměna topidel byt č. 9 a 14 a vodoinstalace 

o 26 000 Kč  Na Kopci 13 – výměna topidel 

o 61 000 Kč  Kamenná 11 – oprava kotelny a výtahu 

o 250 000 Kč  Dlouhá 25 – oprava kotelny, NP, oprava oken a vnitřních omítek 

o 48 000 Kč  Zelené údolí 3 – oprava střechy 

o 87 000 Kč  Podhorská 20 – oprava kotelny a oprava střechy 

o 144 000 Kč  Mírové náměstí 14 – výměna odpadního a vodovodního potrubí 

o 31 000 Kč  Palackého 26 – oprava balkonu 

o 56 000 Kč  Slunná 440 – oprava kanalizace 

o 57 000 Kč  U Tenisu (BD) – oprava 2 ks sprchových koutů 

o  457 000 Kč  Lidická 9 – oprava plynového kotle 

o 1 343 000 Kč  Smetanova 63 – výměna oken a dveří 

o 190 000 Kč  Generála Mrázka 28 - oprava plotové zídky 

o 487 000 Kč  DZU Palackého 63 a 65 – opravy 8 bytových jednotek 

o 153 000 Kč  DZU Novoveská 5 – oprava 5 bytových jednotek 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY VČETNĚ ŠKOLNÍCH JÍDELEN A TĚLOCVIČEN 

o 7 269 000 Kč  ZŠ Rychnovská 215 - projekční práce 344 tis. Kč, dozor 

investora při rekonstrukci 97 tis. Kč, oprava oken v podkroví 64 tis., oprava 

střešního pláště 6 764 tis. Kč 

o 402 000 Kč  ZŠ 5. května – oprava chodeb a kabinetů (objekt Sokolí) 264 tis. 

Kč, likvidace septiku (Sokolí) 74 tis. Kč, oprava dveří hlavní vchod 64 tis. Kč  

o 471 000 Kč  ZŠ Pasířská – oprava sociálního zařízení  

o 5 184 000 Kč  Základní škola Mozartova - PD na rekonstrukci spojovacího 

krčku 118 tis. Kč, zateplení a oprava chodby spojovacího krčku 2 708 000 Kč, 

oprava šaten a sociálních zařízení, spojovací krček 2 242 000 Kč, oprava 

dveří tělocvičny 40 000 Kč  
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o 706 000 Kč  ZŠ Liberecká 26 – oprava části oplocení areálu 99 tis. Kč, oprava 

světel v tělocvičně 59 tis. Kč, oprava určených soc. zařízení 548 tis. Kč  

o 153 000 Kč  ZŠ Arbesova – oprava chladicích boxů 

o 182 000 Kč  ZŠ Pod Vodárnou – oprava venkovního schodiště 

o 243 000 Kč  ZŠ Na Šumavě – odstranění závad z revizí 57 tis. Kč, oprava 

odvodnění části areálu 75 tis. Kč, oprava oplocení 111 tis. Kč  

o 1 163 000 Kč  ZŠ Pivovarská – oprava severní části střechy 1 114 tis. Kč, 

oprava plotu pozemek družina 49 tis. Kč  

o 484 000 Kč  Zajištění obsluhy určených kotelen 

MATEŘSKÉ ŠKOLY  

o 1 1057 000 Kč  MŠ Čs. armády - oprava stodoly 400 tis. Kč, PD na 

rekonstrukci kanalizace 83 tis. Kč, oprava střechy 291 tis. Kč, oprava soc. 

zařízení a šaten 221 tis. Kč, nátěr střechy stodoly 62 tis. Kč  

o 86 000 Kč  MŠ Hřbitovní – oprava určených podlahových krytin 

o 90 000 Kč  MŠ Dolní – instalace zabezpečovacího systému 

o 52 000 Kč  MŠ V. Nezvala – oprava oplocení 

o 439 000 Kč  MŠ Mechová – oprava oplocení 206 tis. Kč, oprava vodovodní 

přípojky 131 tis. Kč, oprava podezdívky 102 tis. Kč 

o 552 000 Kč  MŠ Husova – opravy: septik 100 tis., sociální zařízení 452 tis. Kč  

o 1 068 000 Kč  MŠ Švédská – opravy: soc. zařízení 636 tis. a elektroinstalace 55 

tis. Kč, zajištění dodávek teplé vody do objektu 377 tis. Kč  

o 3 722 000 Kč  MŠ J. Hory – opravy: plot 154 tis. a podezdívka 60 tis., úprava 

třídy 103 tis., PD na rekonstrukci odloučeného pracoviště 156 tis. a 3 249 tis. Kč  

o 520 000 Kč  MŠ Tichá – oprava povrchu chodníků 

o 80 000 Kč  MŠ Slunečná – oprava kuchyně 

o 167 000 Kč  Oprava herních prvku v určených areálech 

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (SMŠ) 

o 669 000 Kč  SMŠ U Přehrady - oprava oplocení 180 tis. Kč, oprava určených 

oken 196 tis. Kč, oprava tarasu 216 tis. Kč, oprava zabezpečovacího systému 77 

tis. Kč  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY (SPECIÁLNÍ - SZŠ)  

o 532 000 Kč  ZŠ Liberecká 31 – opravy: určených oken 211 tis., zahradního 

domku 61 tis. a opěrné zdi 89 tis., rekonstrukce odkanalizování 171 tis. Kč 

o 85 000 Kč  ZŠ J. Hory 33 – oprava oplocení 

o 275 000 Kč  SZŠ Rybářská – likvidace vodovodní přípojky 217 tis. Kč, oprava 

vodoinstalace 58 tis. Kč  

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA  

o 2 789 000 Kč  vestavba do půdních prostor třídy, sekretariát, kabinety, sprcha, 

WC 2 487 tis. Kč, PD na výměnu oken 105 tis. Kč, přípojka vody 197 tis. Kč  
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

o ZIMNÍ STADION - oprava ledové plochy 57 tis. Kč, oprava části střechy 59 tis. 

Kč, oprava VS 193 tis. Kč  

o PLAVECKÝ BAZÉN – opravy: kazetových stropů 241 tis. Kč, saunových kójí 

241 tis. Kč, vzduchového dmychadla 81 tis. Kč, tepelného výměníku ústředního 

topení 242 tis. Kč, snímačů 94 tis. Kč a velkoobjemového ohřívače vody 88 tis. 

Kč, pronájem zahrady 77 tis. Kč, rekonstrukce a zateplení střechy a obvodového 

pláště 40 865 tis. Kč, rekonstrukce topení 3 726 tis. Kč  

o STŘELNICE - v administrativní budově oprava podhledu 196 tis. a 

elektroinstalace 418 tis. Kč, úklid určeních podlah 74 tis. Kč * opravy: výbojek 

na stožárech 241 tis. Kč, WIFI signálu v areálu 220 tis. Kč, elektroinstalace na 

fotbalovém stadionu 117 tis. Kč, elektroinstalace komentátorského stanoviště 

195 tis. Kč, PD na úpravu areálu 390 tis., boxy na střídání fotbalových hráčů a 

rozhodčích, vyhřívané sedačky 2 294 tis., odstranění havárie velkoobjemového 

ohřívače vody 127 tis. Kč, pronájem kabin TOI TOI 205 tis. Kč, oprava oplocení 

79 tis. Kč, posouzení stavu fotbalového trávníku 64 tis. Kč, doplňkové turnikety 

1 847 tis. Kč, ozvučení areálu 4 070 tis., úprava výběhových zón kolem stadionu 

711 tis. Kč, opravy stropů a omítek 235 tis. a elektroinstalace 78 tis. Kč 

o LEHKOATLETICKÝ STADION - grafická úprava ochozů 117 tis. Kč  

o MĚSTSKÁ HALA – oprava: opony 77 tis. Kč, určených sedaček 154 tis. Kč a 

jedné řady sedaček 154 tis. Kč  

o UMĚLÉ TRÁVNÍKY:  Mozartova: oprava trávníku 115 tis. Kč  Břízky: 

trávník 160 tis. Kč, oprava oplocení 318 tis. Kč  

DALŠÍ MĚSTSKÉ ORGANIZACE  

o 708 000 Kč  Eurocentrum – oprava: osvětlení parketu 240 tis. Kč, osvětlení 

balkonu 166 tis. Kč, poškozené stěny 302 tis. Kč  

o 53 000 Kč  Vikýř – oprava dveří 

o 60 000 Kč  ZUŠ - stavební práce 

o 173 000 Kč  Kulturní dům Kokonín - oprava podlah 

o 118 000 Kč  Městské divadlo – PD na opravu fasády 

o 135 000 Kč  Městská knihovna – zajištění obsluhy vytápění 84 tis. Kč, oprava 

kanalizace 51 tis. Kč  

o 19 186 000 Kč  Nemocnice – zahájení výstavby pavilonu intenzivní medicíny 

OSTATNÍ (NEBYTOVÉ A JINÉ PROSTORY, VODOVODY AJ.)  

o 249 000 Kč  Uhelná 5 – zateplení podkroví 190 tis. Kč a oprava vnitřních 

omítek 59 tis. Kč  

o 326 000 Kč  městské vodovody - PD na rekonstrukci vodovodu v lokalitě 

Liberecká – Lípová 236 tis. Kč, zajištění technického dozoru investora při 

rekonstrukci vodovodu Čelakovského 90 tis. Kč  

o 217 000 Kč  oprava opěrné zdi v ulici Turnovská  

o 88 000 Kč  oprava opěrné zdi v ulici Vrkoslavická 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 286  

 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, DARY 
DOTACE A PŘÍSPĚVKY MĚSTA V ROCE 2018:  

 8 100 000 Kč * sport,  

 3 590 000 Kč * kultura,  

 200 000 Kč * výchova a vzdělávání,  

 7 839 000 Kč * humanitní a sociální péče vč. soc. služeb dle zák. 108/2006 Sb.  

DOTACE A PŘÍSPĚVKY MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM  

příspěvkové organizace: Základní školy 35 024 000 Kč * Mateřské školy 18 741 000 * 

MŠ speciální 2 169 000 Kč * ZUŠ 852 000 Kč * DDM Vikýř 1 018 000 Kč * Knihovna 

Jablonec 8 962 000 Kč * Nemocnice 500 000 Kč * Centrum sociálních služeb 18 

848 000 - obecně prospěšné společnosti: Městské divadlo 10 726 000 Kč * Jablonecké 

kulturní a informační centrum 12 249 000 Kč - společnosti s ručením omezeným: 

Eurocentrum 14 102 000 Kč * Sport 25 436 000 Kč * Technické služby 85 805 000 Kč 

PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY A DARY - Technická univerzita Liberec 100 000 Kč * Spolek 

rodičů a přátel školy při ZUŠ 150 000 Kč * TJ LIAZ 800 000 Kč * Okresní 

hospodářská komora Jablonec 80 000 Kč * Sundisk 355 000 Kč 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 250 000 Kč * 

Euroregion Nisa 228 000 Kč * Turistický region Jizerské hory 158 000 Kč * Svaz měst 

a obcí 92 000 Kč * Sdružení obcí Libereckého kraje 60 000 Kč * Zájmové sdružení 

správců městských komunikací 30 000 Kč * Mikroregion Jizerské hory 4 000 Kč * 

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje 3 000 Kč * Svaz lesů 2 000 Kč * Sdružení 

cestovního ruchu Libereckého kraje 1 000 Kč  

 

ODDĚLENÍ DOTACÍ odboru územního a hospodářského rozvoje magistrátu v roce 

2018 administrovalo dva dotační programy města, a to:  

 PROGRAM PODPORY VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - dotace 

na kanalizační přípojky a domovní čistírny odpadních vod, alokace ve výzvě ve 

výši 1 500 000 Kč. V roce 2018 bylo podpořeno 14 žádostí o dotace.  

 PROGRAM OBNOVY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY JABLONEC - obnova 

objektů, které nejsou kulturní památkou, alokace 1 500 000 Kč, bylo podpořeno 

10 žádostí.  

Oddělení dotací zajišťuje součinnost při kontrolách akcí z dotací EU a ČR prováděných 

kontrolními orgány. U akcí z dotací Evropské unie realizovaných v předchozích letech 

byly v roce 2018 zpracovány pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů.  

Vedle toho je průběžně poskytováno poradenství fyzickým a právnickým osobám. 

DOTACE MĚSTU JABLONEC V ROCE 2018 dosáhly celkové částky 179 584 000 Kč  

 2017: 88 845 000 

 2016: 116 788 000 

 2015: 109 079 000 

 2014: 93 424 000 

 2013: 89 720 000,  
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z toho:  

GLOBÁLNÍ 40 774 000 Kč * v roce 2017: 38 505 000 Kč * 2016: 34 747 000 * 2015: 

33 881 000 * 2014: 33 760 000 * 2013: 33 669 000 * 2012: 40 288 * 2011: 191 781 * 

2010: 211 844,  

OSTATNÍ 138 810 000 Kč * v roce 2017: 50 340 000 * 2016: 82 041 000 * 2015: 

75 198 000 * 2014: 59 664 000 * 2013: 56 051 000 * 2012: 73 800 000 * 2011: 

99 040 000 * 2010: 127 809 000 * 2009: 100 675 000 * 2008: 165 471 000 * 2007: 

84 306 000 * 2006: 154 336 000.  

PŘEHLED OSTATNÍCH DOTACÍ MĚSTU V ROCE 2018 celkem 75 198 000 Kč 

(v roce 2017: 50 340 000 * 2016: 82 041 000 * 2015: 75 198 000) z toho (v tis. Kč):  

 Veřejnoprávní smlouvy 60 (2017: 54 * 2016: 40)  

 Sociálně právní ochrana dětí 6 930 (2017: 7 828 * 2016: 7 203)  

 Volba prezidenta ČR 1 335 

 Volby do zastupitelstva a Senátu ČR 2 177 (v roce 2016 volby zastupitelstev 

1 034 * v roce 2017 volby do Parlamentu ČR 1 128) 

 Na výkon sociální práce 1 853 (2017: 1 599 * 2016: 1 287)  

 Aktivní politika zaměstnanosti 7 737 (2017: 7 184 * 2016: 1 151)  

 Veřejně prospěšné práce - SR 812 (2017: 1 029 * 2016: 2 096), EU 2 000 

(2017: 4 810 * 2016: 9 800)  

 Základní školy - kraj 216 (2017: 42 * 2016: 165), potravinová pomoc 76 

(2017: 85 * 2016: 89) 

 Základní školy šablony: CZ 564 (2017: 604), EU 3 200 (2017: 3 420)  

 Mateřské školy šablony: CZ 354 (2017: 529), EU 2 000 (2017: 604) 

 DDM Vikýř - kraj 120 (2017: 98 * 2016: 72), šablony CZ 216, EU 1 222  

 ZUŠ - kraj 500 (2017: 215 * 2016: 346)  

 MŠ - kraj 96 (2017: 54 * 2016: 142)  

 Městská knihovna – kraj 1 160 (2017: 1 042 * 2016: 1 020)  

 Nemocnice Jablonec: vzdělávání lékařů ARO 315 (2017: 90 * 2016: 120), 

pohotovost 2 305 (2017: 2 305 * 2016: 2 305), lůžková péče MPSV 763 

(2017: 483 * 2016: 537), návazná péče – investiční 72 991 a návazná 

investice 763 (v předcházejících letech: 2017 příplatek za směny 

nelékařských zdravotníků 3 436 * 2016 spojovací krček 5 000 aj.)  

 CSS - pečovatelská služba: MPSV 4 100 (2017: 3 120 * 2016: kraj 49, 

MPSV 2 020) - odlehčovací služba MPSV 850 (2017: 729 * 2016: kraj 31, 

MPSV 420)  

 Volnočasové aktivity seniorů 23 

 Kompostéry pro občany 2 973 

 Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu 2 219 

 Oprava sochy sv. J. Nepomuckého 80 * obnova křížků 98 

 Dopravní výchova 80 (2017: 76) 
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 Vybavení jednotek požární ochrany MV 144 (2017: 320 a kraj 302 * 2016: 

kraj 326) * Rekonstrukce požárních zbrojnic 538 (2017: 357)  

 Prevence kriminality: neinvestiční 43, investiční 1 083, asistent prevence 

kriminality 513 (2017: 343 * 2016: 455) * v roce 2017 osvětlení rizikových 

lokalit 427, v roce 2016: systém včasné intervence 486, příměstský tábor 50  

 Péče o krajinu 126 (2017: 106 * 2016: 142)  

 Program regenerace památkové zóny 1 695 (2017: 1 610 * 2016: 1 435)  

 Vzduchotechnika v MŠ – OPŽP 2 004 * Zateplení ZŠ Šumava OPŽP 3 538  

 

DOTACE EVROPSKÉ UNIE  

Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Realizované a předložené 

investiční projekty v roce 2018: Kompostéry pro občany města, dotace EU: 2 972 879 

Kč, celkové náklady: 3 497 505 Kč * Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci, 

dotace EU: 2 218 930 Kč, celkové náklady: 2 858 081,06 Kč * Zateplení dalších 

pavilonů ZŠ Šumava, dotace EU: 3 548 981 Kč, celkové náklady: 16 902 060 Kč * 

Zateplení DPS Palackého, dotace EU: 9 626 696 Kč, celkové náklady: 25 780 079 Kč * 

Revitalizace Novoveské vodní nádrže, dotace EU: 2 599 161 Kč, náklady: 4 709 673 Kč 

* Revitalizace vodoteče Dolina, dotace: 1 118 780 Kč, náklady: 2 858 351 Kč.  

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP), IPRÚ Liberec – 

Jablonec nad Nisou - Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci, dotace EU: 

10 480 410 Kč, dotace ČR: 616 494 Kč, celkové náklady: 13 825 664 Kč.  * 

Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova, dotace EU: 12 403 194 Kč, dotace ČR: 

729 599 Kč, celkové náklady: 20 565 076 Kč. * Modernizace ZŠ Pasířská, dotace z EU: 

2 981 068 Kč, dotace ČR: 175 357 Kč, náklady: 5 422 179 Kč.  * Modernizace ZŠ 

Jablonec -  Kokonín, dotace EU: 19 479 413 Kč, dotace ČR: 1 145 847 Kč, náklady 

celkem: 38 271 956 Kč. * Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, dotace EU: 15 883 820 

Kč, ČR: 934 342 Kč, celkové náklady: 26 982 640. * Modernizace MŠ Montessori, 

dotace EU: 26 865 602 Kč, dotace ČR: 1 580 330 Kč, náklady: 44 232 551 Kč.   

DOTACE ČESKÉ REPUBLIKY: Realizované a předložené projekty v roce 2018: 

Oprava pomníku obětem 1. světové války (Lukášov)   Ministerstvo obrany   Dotace 

ČR: 305 000 Kč, celkové náklady: 382 000 Kč. Akce bude realizována v roce 2019.  

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

NA ROK 2018  Ministerstvo kultury  Dotace ČR: 1 695 000 Kč  Celkové náklady 

byly: 4 505 299 Kč  Finanční kvóta městu poskytnuta na realizaci obnovy šesti 

kulturních památek: Kostel Povýšení sv. Kříže č. p. 1560, Husova 2 * Dům č. p. 1812, 

Mlýnská 2 * Dům č. p. 191, U Zeleného stromu 1 * Dům č. p. 1971, Korejská 17 * 

Dům č. p. 375, Podhorská 23 * Vila č. p. 977, V Nivách 10.  

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

NA ROK 2019  Ministerstvo kultury ČR  Požadovaná dotace: 10 733 000 Kč  

Celkové náklady: 21 469 000 Kč  Město předložilo v listopadu 2018 anketní dotazník 

pro rok 2019, který obsahoval osm připravených akcí obnovy kulturních 

památek. Začátkem roku 2019 bylo rozhodnuto o přidělení 1 845 000 Kč. 
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JABLONEC NAD NISOU: MĚSTO PRO BYZNYS 
SROVNÁVACÍ VÝZKUM MĚSTO PRO BYZNYS hodnotil letos podesáté 

podnikatelský potenciál českých měst a obcí. Detailnímu zkoumání byla podrobena 

města a obce s rozšířenou působností. Výzkum mezi sebou srovnával 205 obcí, měst a 

dvaadvacet městských částí hlavního města Prahy. Získáno bylo na 15 tisíc dat 

z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR či největšího online průzkumu platů. Další data 

analytici získali vlastními testováními a šetřeními. Hodnocení obsahovalo 23 kritérií 

rozdělených do základních oblastí - podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.  

ČTVRTÉ MÍSTO V ČR, PRVNÍ V KRAJI - Jablonec byl vyhlášen 4. nejlepším 

Městem pro byznys v ČR a 1. Městem pro byznys 2017 v Libereckém kraji, kde 

obhájil své loňské vítězství. Kladně hodnoceno bylo, že 

Jablonec má v kraji druhý nejvyšší podíl právnických osob 

a druhý nejvyšší podíl malých a středních firem a nejvyšší 

přírůstek obyvatel. Město bodovalo svými webovými 

stránkami, které byly z hlediska přívětivosti a obsahu pro 

podnikatele hodnoceny jako vůbec nejlepší v kraji. V testu 

elektronické komunikace se náš městský úřad umístil na 

třetím místě, v kritériu rozsahu úředních hodin si podržel 

od loňského roku druhé místo. Jablonec se může také 

pochlubit třetím místem v podílu výdajů věnovaných na 

veřejnou dopravu. * Ocenění na Krajském úřadě v Liberci 

převzal 13. února 2018 primátor Petr Beitl. „Poděkování 

patří všem úředníkům radnice i kolegům politikům. 

Současně velké poděkování patří všem, kteří mají 

odvahu a sílu v našem městě podnikat… Velkou 

radost mi dělá první místo v poměrovém přírůstku 

obyvatel v kraji. Je to dobrá zpráva pro naši 

budoucnost. Také čtvrté místo v rámci celé republiky 

považuji za velký úspěch. Je pro mě důkazem, že 

práce, kterou jsme s kolegy na radnici i ve městě 

v uplynulých letech odvedli, měla smysl,“ okomentoval 

jablonecký primátor vyhlášení a dodal, že politická 

reprezentace, která vzejde z komunálních voleb na podzim, 

dostane šanci dále rozvíjet fungující město s dobře 

nastavenými mechanismy. * CELKOVÉ POŘADÍ V RÁMCI KRAJE: 1. Jablonec nad 

Nisou * 2. Železný Brod * 3. Liberec * 4. Turnov * 5. Česká Lípa * 6. Nový Bor * 7. 

Semily * 8. Jilemnice * 9. Frýdlant * 10. Tanvald. * Ilustrační foto: Řetěz primátora 

* Zasedací místnost u primátora * Medaile Jablonec nad Nisou 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95355&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95357&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95358&x=855&y=570
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EKONOMICKÉ SUBJEKTY, PODNIKATELÉ 
PŘEHLED FIREM SE 100 A VÍCE ZAMĚSTNANCI (k 31. 12. 2018),  

jak je uvedla ROČENKA MĚSTA   

1. A. RAYMOND JABLONEC, s.r.o., Rýnovice, Československé armády 4609/27 

v roce 2015: 20 let v Jablonci, 150 ve světě.  Info viz KRONIKA 2015  

2. AKT plastikářská technologie Čechy, společnost s r.o., Rýnovice, ulice 

Želivského 4599/23  

3. ALFRED ENGELMANN CZ, spol. s r.o., Jablonec, Generála Mrázka 3652/3 

4. ATREA, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Československé armády 5243/32  

– v roce 2013 změna adresy, informace viz KRONIKA 2013 

5. C + C CIMBÁL, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Dlouhá ulice 415/3 

6. CIKAUTXO CZ, s.r.o., Kokonín, ulice Letní 3867 

7. INTERNATIONAL METAL PLAST, spol. s r.o., Kokonín, Rychnovská 326 

8. JabloPCB, s.r.o., Mšeno n. N., U Přehrady 5129/67  

9. JABLOTRON ALARMS, a.s., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33 

10. MEGATECH Industries Jablonec nad Nisou, s.r.o., Na Hutích 1972/19 

11. NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, Nemocniční ulice 15 

12. PEKÁRNA ŠUMAVA, a.s., + PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP, a.s., Jablonec 

nad Nisou, Na Výšině 3373/11 

13. PRECIOSA BEAUTY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Průmyslová 1872/18                       

14. PRECIOSA, a.s., Jablonec nad Nisou, Opletalova 3197/17 

15. RIEGELEIN, k. s., Mšeno nad Nisou, S. K. Neumanna 3626/1 

16. SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, ulice 

Smetanova 4588/91 

17. SILNICE LK, a.s., Rýnovice, Československé armády 4805/24 

18. SOLITER, a.s., Jablonec nad Nisou, Nádražní 148/10  

19. STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU, Mírové náměstí 3100/19 

20. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LIAZ, Rýnovice, Želivského 3993/13 

21. TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Souběžná 2349/7 

22. TI AUTOMOTIVE AC, s.r.o., a TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, s.r.o., 

Rýnovice, Belgická ulice 4727/17 

23. TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na Roli 2405/26 

24. UNITHERM, s.r.o., Mšeno, Vedlejší 88/25 

25. VINOLOK, a.s., Jablonec n. N., Opletalova 3197/17 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY PODLE PRÁVNÍ NORMY: V roce 2018 jich působilo 

v Jablonci 12 292 (2017: 12 162 * 2016: 12 100 * 2015: 12 092 * 2014: 12 093 * 2013: 

12 146 * 2012: 12 666), z toho   

 fyzických osob 9 768 (2017: 9 728 * 2016: 9 738 * 2015: 9 797 * 2014: 9 856 * 

2013: 9 807 * 2012: 9 946), 

 právnických osob 2 524 (2017: 2 434 * 2016: 2 362 * 2015: 2 295 * 

2014: 2 377 * 2013: 2 239 * 2012: 2 720).  
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BYLO REGISTROVÁNO 

 9 091 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona a nezapsaných 

v obchodním rejstříku (2017: 9 026 * 2016. 8 903 * 2015: 8 872 * 2014: 8 831 * 

2013: 8 738 * 2012: 9 402), 

 516 fyzických osob podnikajících dle jiných zákonů než živnostenského a 

zákona o zemědělství a nezapsaných v obchodním rejstříku (2017: 551 * 2016: 

677 * 2015: 756 * 2014: 851 * 2013: 1 035 * 212: 409), 

 44 zemědělských podnikatelů – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

(2017: 45 * 2016: 41 * 2015: 40 * 2014: 34 * 2013: 34 * 2012: 35), 

 51 veřejných obchodních společností (2017: 49 * 201651 * 2015: 52 * 2014: 54 

* 2013: 54 * 2012: 55), 

 1 411 společností s ručením omezeným (2017: 1 345 * 2016: 1 286 * 2015: 

1 204 * 2014: 1 213 * 2013: 1 183 * 2012: 1 186), 

 1 komanditní společnost (2017: 1 * 2016: 1 * 2015: 1 * 2014: 1 * 2013: 1 * 

2012: 1), 

 6 nadací (2017: 6 * 2016: 6 * 2015: 6 * 2014: 5 * 2013: 5 * 2012: 5), 

 8 nadačních fondů (2017: 7 * 2016: 6 * 2015: 5 * 2014: 5 * 2013: 5 * 2012: 5), 

 43 akciových společností (2017: 40 * 2016: 45 * 2015: 42 * 2014: 45 * 2013: 48 

* 2012: 49), 

 7 obecně prospěšných společností (2017: 7 * 2016: 7 * 2015: 8 * 2014: 8 * 

2013: 8 * 2012: 7), 

 342 společenství vlastníků jednotek (2017: 333 * 2016: 324 * 2015: 310 * 2014: 

293 * 2013: 275 * 2012: 270), 

 4 ústavy (2017: 7 * 2016: 4 * 2015: 2 * 2014: 0 * 2013: 0 * 2012: 0), 

 71 družstev (2017: 71 * 2016: 72 * 2015: 72 * 2014: 73 * 2013: 65 * 2012: 64),   

 0 státní podnik (2017: 0 * 2016: 0 * 2015: 1 * 2014: 1 * 2013: 1 * 2012 až 2008: 

3 * 2007: 5), 

 45 příspěvkových organizací (2017: 45 * 2016: 45 * 2015: 45 * 2014: 45 * 

2013: 45 * 2012: 45), 

 369 spolků a 93 pobočných spolků – transformováno z právní formy sdružení tj. 

svazy, spolky, kluby apod. (2017: 358 spolků a 95 pobočných * 2016: 339 a 99 

* 2015: 330 a 100 * 2014: 316 a 98 * 2013: 0 spolků, 298 sdružení * 2012: 0 

spolků, 287 sdružení). 

Dále v Jablonci působilo 

 13 církevních organizací * 1 stavovská organizace, profesní komora * 1 komora 

(s výjimkou profesních komor) * 3 zájmová sdružení právnických osob * 1 

honební společenstvo * 2 svazky obcí * 1 městská část * 2 evropské společnosti.    

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD JABLONECKÉHO MAGISTRÁTU v roce 2018 evidoval 

18 862 podnikatelů (v roce 2017: 18 485 * 2016: 18 159 * 2015: 17 862 * 2014: 17 594 

* 2013: 17 314 * 2012: 17 255) a  

 641 nově vzniklých živnostenských oprávnění* (2017: 588 * 2016: 636 * 2015: 

565 * 2014: 913 * 2013: 680 * 2012: 711), 
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 254 zrušených živnostenských oprávnění** (2017: 341 * 2016: 315 * 2015: 343 

* 2014: 388 * 2013: 356 * 2012: 332). 

 **)
 Od 1. 7. 2008 byly živnostenské listy a koncesní listiny nahrazeny tzv. Výpisem ze 

živnostenského rejstříku, kterým podnikatelé prokazují svá živnostenská oprávnění. 

 1 563 změn v živnostenských oprávněních (2017: 1 733 * 2016: 2 127 * 2015: 

1 759 * 2014: 2 608 * 2013: 2 435 * 2012: 2 064),  

 65 poskytnutí výpisů ze živnostenského rejstříku (2017: 65 * 2016: 40 * 2015: 

105 * 2014: 150 * 2013: 221 * 2012: 322), 

 369 správních řízení (2017: 484 * 2016: 475 * 2015: 477 * 2014: 896 * 2013: 

718 * 2012: 506), 

 501 kontrolních zjištění (2017: 633 * 2016: 598 * 2015: 598 * 2014: 502 * 

2013: 559 * 2012: 590), 

 103 registrovaných ** zemědělských podnikatelů (2017: 103 * 2016: 97 * 2015: 

98 * 2014: 79 * 2013: 79 * 2012: 76). ** K 1. 5. 2009 zanikla osvědčení vydaná 

samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém 

podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. 

VYBRANÉ UKAZATELE NEZAMĚSTNANOSTI – Za vítěze roku 2018 by se 

dal označit zaměstnanec. Firmám se dařilo, leckde zvyšují mzdy, ale trápí je 

zoufalý nedostatek pracantů. Rekordně nízká nezaměstnanost totiž nahrávala 

všem lidem, kteří se chtějí kariérně či finančně posunout. Dokonce i těm, kteří 

dříve patřili mezi opomíjené skupiny, ať už se bavíme o generaci nad padesát 

let či handicapovaných pracovnících, kteří ze zdravotních či jiných důvodů 

potřebují zkrácené úvazky. Vlastně již druhým rokem musí firmy plošně zvyšovat 

mzdy, aby si udržely lidi a byly konkurenceschopné. Růst mezd meziročně zrychlil a 

očekává se, že akcelerovat bude i v příštím roce. Zaměstnavatelé mají naopak pozici 

dost těžkou, zvláště pokud chtějí růst a nepatří mezi známé značky. To musí vyvažovat 

lepší nabídkou finančních podmínek, pracovního prostředí a benefitů. Složitou situaci 

na českém trhu práce řeší také náborem cizinců a výraznými investicemi do robotické 

automatizace. V Jablonci nad Nisou bylo k datu 31. 12. 2018 evidováno:  

 1 030 uchazečů o zaměstnání (rok 2017: 1 113 * 2016: 1 536 * 2015: 1 784 * 

2014: 2 091 * 2013: 2 311 * 2012: 2 041 * 2011: 1 984 * 2010: 2 276),  

 z toho žen 561 (2017: 594 * 2016: 850 * 2015: 1 001 * 2014: 1 124 * 2013: 

1 080 * 2012: 1 027 * 2011: 1 005 * 2010: 1 156).  

 Dosažitelní 946 (2017: 1 011 * 2016: 1 386 * 2015: 1 001, 2014: 1 952, 2013: 

1 956, 2012: 1 906, 2011: 1 830, 2010: 2 145). Poznámka: od roku 2016 dosažitelní 

ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel stejného věku. 

 Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 - 64 let činil 3,3 % (2017: 3,4 % * 2016: 

4,7 % * 2015: 5,4 %, 2014 a 2013 to bylo shodných 6,4 %, v roce 2012: 6,2%).  

Poznámka k údajům: Údaje za roky 2012 a 2013 jsou kvalifikovaným odhadem – 

mikroregionální výkazy nejsou k dispozici. Od ledna 2013 byl místo míry registrované 

nezaměstnanosti vykazován podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku patnáct až čtyřiašedesát let ze všech obyvatel ve 

stejném věku. 
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LIBERECKÝ KRAJ – Podobně jako většina průmyslových firem v kraji i akciová 

společnost Preciosa nemá dostatek zaměstnanců. Navzdory tomu, že loni zvedla 

průměrné platy skoro o šest procent a zhruba stejně vysoké je také letošní zvýšení. 

Preciosa zaměstnává 1 800 lidí a je největší firmou v regionu, jež má českého majitele. 

Milan Šubrt, předseda Asociace samostatných odborů v Libereckém kraji, hodnotí 

Preciosu jako jednu z nejvýznamnějších firem v severních Čechách: „Vyrábí pod 

tlakem levné konkurence z Asie, kde kopírují tradiční české sklo. O místo na trhu musí 

Preciosa tvrdě bojovat a její mzdy nejdou tak vysoko jako v automobilovém průmyslu.“  

PLATY LETÍ NAHORU. NAVZDORY TOMU NEMÁ PRECIOSA DOST LIDÍ - 

18.4.2018, Mladá fronta DNES, str. 16, Miloslav Lubas - Boj o zaměstnance především 

s firmami z oblasti automobilového průmyslu svádí v době hospodářské konjunktury 

také Preciosa, akciová společnost. Poté, co omezila výrobu v Turnově a přesunula ji do 

Liberce – Minkovic, potřebovala sto lidí. „Do továrny v Minkovicích sháníme stále 

ještě desítky lidí,“ říká personální ředitelka Preciosy Jana Havlíčková. „Zaměstnancům 

z Turnova jsme nabídli, že mohou přejít do Liberce a zajistili jsme jim bezplatnou 

dopravu autobusem. Ale i okolní společnosti v Turnově neustále hledají pracovní síly a 

bohužel řada našich turnovských zaměstnanců reagovala na jejich zájem.“ Problémy s 

tím, že museli začít pracovat v Liberci, vynahradila Preciosa zaměstnancům z Turnova 

takzvanými relokačními balíčky. Pokud ale lidé z Turnova Preciosu úplně opustili, 

dostali od firmy navýšené zákonné odstupné. Což některé z nich ovlivnilo, aby 

nastoupili jinam a nezačali dojíždět do Minkovic. „Další navýšené odstupné jsme podle 

kolektivní smlouvy vypláceli podle odpracovaných let. Někdo tak obdržel kromě 

standardních pěti platů odstupného až tři další. Průměrná mzda je u nás dvacet osm tisíc 

čtyři sta korun. Loni jsme mzdy zvyšovali téměř o šest procent, a letošní průměrný 

nárůst je také šest procent. Nemůžeme se ale pouštět do soupeření s firmami, které jdou 

v dělnických profesích na nástupní platy až třicet pět tisíc korun.“ Podle Havlíčkové se 

nadprůměrně vysoké mzdy v automobilovém průmyslu vážou na vícesměnný provoz i 

na víkendovou práci, což nevyhovuje především ženám s malými dětmi. Důležitým 

benefitem Preciosy je to, že může pracujícím matkám dát práci na jednu směnu a také 

místa ve firemní školce v Liberci. Směna jim nemusí začínat v šest ráno. Mohou do 

práce přijít i na sedmou. Lidí, kteří dávají přednost rodinnému životu před vyššími 

platy, v posledních letech přibývá. V Preciose pracuje zhruba 40 % žen. Firma se ovšem 

neobejde bez nepřetržitých provozů, kam se řadí například sklářské hutě či brusírenské 

provozy. Zaměstnanci tam dělají vždy čtyři směny v kuse a pak si vybírají čtyřdenní 

volno. Preciosa chce zůstat firmou s převahou českých zaměstnanců. Proto se ani při 

současném nedostatku pracovních sil nespoléhá na agentury dodávající zahraniční 

dělníky. Obrací se kromě jiného na své dlouholeté zaměstnance, aby doporučili k přijetí 

své příbuzné či známé. Firma má dlouholetou tradici a není výjimkou, že zde pracuje 

více lidí z jedné rodiny. I do kariérního rozvoje zaměstnanců vkládá Preciosa miliony 

korun. Podporuje střední sklářské školy v Kamenickém Šenově, Novém Boru a v 

Železném Brodě či Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a spolupracuje rovněž s 

Technickou univerzitou Liberec. Pro studenty pořádá soutěže i prázdninové kempy, kde 

jim zadává úkoly a za odvedenou práci je odmění… (kráceno). 
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FIRMY, PODNIKATELÉ: ZAJÍMAVÉ AKCE, VÝROČÍ, ZMĚNY  

ŽIVÁ KNIHOVNA PLNÁ FIREM A ŽÁKŮ - Sérii Živých knihoven, pomáhající 

mladým lidem s výběrem povolání, odstartoval uprostřed dubna Svaz průmyslu a 

dopravy ČR v jabloneckém Eurocentru. Účastnily se čtyři stovky žáků osmých tříd 

nejen ze samotného Jablonce nad Nisou, ale i ze Zásady, Janova nad Nisou, Velkých 

Hamrů, Desné či Tanvaldu. Zúčastněné firmy žáky seznámily nejen se svojí výrobou, 

ale také s požadavky na vzdělání pro jednotlivá povolání, včetně možnosti studia na 

středních školách, se kterými spolupracují. Tradičně s výběrem dalšího studia radily i 

kariérní poradkyně z Úřadu práce. Které firmy žáky oslovily? O své práci pohovořil 

produktový manažer z akciové společnosti PRECIOSA a dlužno dodat, že především 

dívky okouzlila krása české bižuterie. Naopak na stanovišti firmy A. RAYMOND 

hlavně chlapci živě diskutovali s pracovníkem CNC frézování. Servisní technik 

Z JABLOTRON ALARMS si pak s nimi povídal o zabezpečovací technice. S povoláním 

rytce se představila akciová společnost ČESKÁ MINCOVNA. Přítomní se mimo jiné 

dozvěděli, kolik mincí se vyrazí za jednu sekundu či jak vzniká pamětní medaile. 

Pracovníci ČEZ překvapili variabilitou práce elektrikáře silnoproudu a žáci si mohli 

vyzkoušet i pracovní pomůcky. Konstruktér ze společnosti ABB ELEKTRO-PRAGA 

popsal, kdo všechno se musí zapojit od návrhu až k sériové výrobě jednoho vypínače či 

zásuvky. TRW AUTOMOTIVE CZECH připravilo poutavé povídání o práci 

testovacího řidiče a kluci i děvčata si zasoutěžili ve slalomu s modely autíček.  

NADACE JABLOTRON se rozhodla opět podpořit aktivní učitele matematiky, 

informatiky, fyziky a chemie nebo věnující se moderním českým dějinám, 

mediální či informační gramotnosti a vyhlásila 2. ročník administrativně 

nenáročných Minigrantů pro školní rok 2018–2019. Pedagogové z 

jabloneckého okresu mohli žádat o prostředky na pomůcky ve výuce nebo 

na svůj profesní rozvoj až do výše 15 000 Kč. Přihlášky a nominace bylo 

možno podávat do 31. 12. 2018, stejný termín uzávěrky platil i pro 

následující akci s názvem Bezva učitel. Jde o projekt, kterým se nadace snaží přispět k 

tomu, aby aktivní a nadšení učitelé neodcházeli ze škol, aby jich naopak přibývalo. V 

rámci propagace důležitosti jejich práce byl odstartován druhý ročník ocenění jednoho 

vybraného učitele matematiky, informatiky, fyziky nebo chemie ze základních škol 

jabloneckého okresu, který obdrží 50 000 Kč. Stejně jako v předchozím ročníku 

pedagogy mohou navrhnout žáci, rodiče, kolegové či jiní příznivci. Z nominovaných 

učitelů bude vybrán vítěz, který bude vyhlášen u příležitosti Dne učitelů v dubnu 2019.  

AREÁL BÝVALÉ PORODNICE V JABLONCI NAD NISOU má nového majitele. 

Stala se jím společnost JABLONTRON BUILDING & FACILITIES s.r.o., která ji od 

Libereckého kraje odkoupila za bezmála 15 milionů korun. Statutární náměstkyně 

hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová pak v pátek 

15. června 2018 zástupcům společnosti předala symbolický klíč od 

nemovitosti. Tím byla zakončena anabáze, s kterou se Liberecký kraj potýkal 



   KRONIKA roku 2018                                                                                 295  

 

dlouhých 15 let. Po řadě neúspěšných pokusů o prodej bývalé jablonecké porodnice se 

podařilo najít zájemce, který měl potřebné prostředky i jasnou vizi, co 

s areálem udělá dál. Společnost JABLOTRON GROUP projevila zájem 

o objekty v Turnovské ulici před dvěma lety. V prosinci loňského roku 

podepsala s Libereckým krajem a statutárním městem Jablonec nad 

Nisou dohodu o spolupráci, ve které se mimo jiné zavázala, že bude 

respektovat místo, kde nemovitost stojí. Do budoucna by zde chtěla 

vybudovat nový areál, který bude zároveň reprezentativním 

vstupem do města. Připomeňme si, že kraj nemovitost převzal od 

Okresního úřadu Jablonec v roce 2003. Původně zde měl vzniknout domov důchodců a 

ústav pro mentálně postižené. Projekt byl ale zastaven. Následně se objevilo několik 

zájemců o koupi. Například v roce 2013 byla uzavřena kupní smlouvu se společností 

Varopa, která však porušila smluvní podmínky a kraj od smlouvy odstoupil. V roce 

2015 uzavřel dohodu s Českou mincovnou, která ale nakonec svůj záměr neuskutečnila.  

Společnost JABLOTRON GROUP v prosinci loňského roku podepsala s Libereckým 

krajem a statutárním městem Jablonec dohodu o objektu bývalé porodnice (na snímku). 

VÝROČÍ - Vedle těch, která jsou již zaznamenána v úvodu této kroniky, 

přinesl rok 2018 další výročí týkající se místních firem či společností.   

 20 LET * DŮM VÍNA – V roce 1998 byla v Jablonci otevřena malá prodejna s 

vínem v ulici 5. května. Po 12 letech se přestěhovala do Komenského ulice. 

 Od počátku svého otevření se Dům Vína staral a stará o neustálé rozšiřování znalostí u 

všech milovníků dobrého vína, pořádá vyhlášené degustace, kam jezdí rádi moravští 

vinaři a zástupci světových vinařských oblastí. Kromě prodeje kvalitních vín 

organizuje řadu akcí - zářijovým Dýnobraním počínaje, přes říjnové 
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Vinobraní s Bakchusem, Bakchantkami a předáváním hroznu úrody městu Jablonec až 

po listopadové oslavy svátku sv. Martina, který patří velkolepému svatomartinskému 

přípitku na zdraví prvním letošním vínem a oslavám s víny více jak desítky moravských 

vinařů. Nezapomíná ani na charitu, úzce spolupracujeme s Nemocnicí Jablonec. Jejímu 

dětskému oddělení každoročně věnuje výtěžek z prodeje dýní a Štědrého svařáku.  

 25 LET * ČESKÁ MINCOVNA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST - Mincovna je 

poslední firmou, která zůstala v Jablonci v provozu z někdejšího sklářského a 

bižuterního gigantu Jablonex Group. Od roku 2010 je 

vlastníkem česko-švýcarské konsorcium Monetica. - 

viz předcházející ročníky KRONIKY.  

ROK 2018 - Historii České mincovny od první myšlenky, 

přes realizaci až po úspěšně fungující provoz popisuje kniha 

vzpomínek jednoho ze zakladatelů a dlouholetého ředitele 

mincovny Jana Vízka. Slavnostní křest knihy s názvem Jak se 

dělá mincovna, která vyšla k 25. výročí vzniku České mincovny v Jablonci nad Nisou, 

se odehrál ve čtvrtek 28. června v obřadní síni jablonecké radnice. * Vzpomínky Jana 

Vízka ve zkrácené podobě byly zveřejněny na pokračování v příloze 

Jabloneckého měsíčníku, odkud byly převzaty do úvodní části Kroniky 2018. * 

K výročí vzniku samostatné České republiky vydala mincovna dukátovou řadu se 

čtyřmi motivy, které definují a reprezentují náš stát - ústavu, hranici státu, prezidenta a 

měnu. Dukáty prodávané v sadě, nebo i samostatně byly k zakoupení od ledna. 

 25 LET * NADACE PRECIOSA – Je spjata nerozlučně s akciovou společností 

Preciosa, o založení nadace představenstvo firmy rozhodlo již koncem roku 

1993. V té době byla podniková nadace, nesoucí jméno svého zakladatele, zcela 

ojedinělou iniciativou české průmyslové firmy.  

Nově založená nadace byla zprvu orientovaná jen na oblast zdravotní a částečně také 

sociální, ale již v roce 1995 se změnila na všeobecně orientovanou. Došlo k vytvoření 

organizační struktury, která existuje do současné doby, kdy zaměření nadace 

představuje široce pojaté činnosti. Nadace podporuje obecně prospěšné činnosti 

především v Libereckém kraji a v místech, kde působí firma Preciosa. * Jak se žije 

nadacím v České republice? Odpovídá ředitelka Nadace Preciosa Andrea Kroupová: 

Pokud jste nadace firmy, které se opravdu daří, a to my jsme, tak dobře. Máme jmění, 

jež do ní vložili před lety zakladatelé a o něž se staráme a zhodnocujeme jej. Ročně 

rozdělíme v regionu částku osm milionů korun. Také máme dárce z řad našich 

zaměstnanců i lidí z regionu a to je pro firemní nadaci důležité. Funguje i veřejná sbírka 

Křišťálové tvoření. Ročně finančně nadace pomůže 550 individuálním případům, 

věcnými dary zhruba dalším dvěma stovkám. Jednorázové pomoci v řádech desetitisíců 

korun jsou určené například na nákup nějaké pomůcky, na niž přispěje zdravotní 

pojišťovna, a my dorovnáme zbytek. Poskytujeme příspěvky třeba jabloneckému 

Muzeu skla a bižuterie. Máme šest fondů, jejichž prostřednictvím podporujeme různé 

aktivity, spolky, kluby nebo pomáháme lidem v těžké životní situaci. 
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Preciosa se hlásí k místní sklářské minulosti a tím je daný směr podpory. Cílem nadace 

je lepší život v regionu, proto potřebujeme, aby tady lidé žili a neodcházeli. A tak 

podporujeme vědomí dětí o sklářské tradici od mateřských škol darovanými perličkami 

ke tvoření, do základních škol kupujeme například IT techniku, v oblasti středního 

školství cílíme na odborné průmyslovky železnobrodskou, jabloneckou a turnovskou, z 

vysokých jsme vybrali sklářskou katedru TUL a katedru skla na VŠCHT v Praze. 

 50 LET * GALVANOTECHNA, družstvo pro povrchové úpravy kovů -  Když v 

roce 1967 došlo k uvolnění politických a hospodářských poměrů v naší 

republice, začala v jabloneckém regionu vznikat řada drobných bižuterních 

firem. Jejich rozvoj byl brzděn obtížným zajišťováním povrchových úprav.  

Firmy, které disponovaly galvanickými provozy, neměly zájem novým podnikatelům 

pomáhat. To vedlo k tomu, že v roce 1968 byla založena Galvanotechna, která tyto 

služby chtěla poskytovat jako servisní závod. Navzdory různým obtížím se díky partě 

kamarádů z oddílu Judo, pod hlavičkou Galvanotechna, přidružená výroba TJ Liaz, 

dařilo požadované služby postupně zajišťovat. Počátkem 70 let se Galvanotechně 

podařilo přesunout pod ochranná křídla výrobního družstva Maják. To - založené v roce 

1935 a v roce 1950 zrušené, obnovovalo tehdy svoji existenci. Maják postupně 

zahrnoval šest výrobních závodů, včetně Galvanotechny, které pod ním fungovaly do 

počátku devadesátých let, kdy došlo rozpadem družstva k jejich osamostatnění. 

Galvanotechna nezanikla, naopak v roce 1996 se rozrostla o další provoz ve 

Vratislavicích. Dnes se její služby týkají převážně povrchových úprav slitin mědi, 

zinku, cínu a železa s finálními povlaky niklem, mědí, mosazí, zinkem, cínem, stříbrem, 

zlatem, platinou, palladiem, rhodiem a dalším povrchovým zušlechtěním. Nabízené 

služby zasahují nejen do bižuterního a galanterního průmyslu, ale jsou poskytovány 

také pro automobilové, sanitární a strojírenské podniky i pro drobné živnostníky, 

soukromníky včetně individuálních zakázek pro církve a výtvarníky. Rozsahem 

nabízených povrchových úprav se Galvanotechna řadí na čelní místo mezi podobně 

orientovanými podniky v České republice.   

 65 LET * VÝROBA BRZD V JABLONCI * TRW SOUČÁSTÍ KONCERNU ZF 

Pětašedesát let od svého vzniku oslavila na Nový rok firma TRW Automotive 

Czech, která od samého počátku existence chrlí na automobilový trh z výrobních 

linek brzdy pro osobní automobily. Od stejného data - od 1. 1. 1953, má také 

vlastní vývojové oddělení, které se zaměřuje na vývoj všech komponentů 

brzdového systému pro osobní automobily, především pro firmu Škoda a Tatra. 

Z HISTORIE DO SOUČASNOSTI – V areálu státního podniku Autobrzdy v ulici Na Roli 

26, byla výroba brzd zahájena 1. ledna 1953. V roce 1992 byl státní podnik Autobrzdy 

transformován na akciovou společnost Ateso. Jablonecký závod se stal dceřinou 

společností a.s. Ateso a navázal úzkou spolupráci se zahraničním partnerem Lucas 

Automotive. V roce 1996 pak získává Lucas Automotive majoritní podíl a následně se 

spojuje s americkou firmou Varity Kelsey Hayes, aby o pár let později byl koupen 

nadnárodní firmou TRW Automotive. Se změnou vlastnické struktury se 

mění vždy i jméno firmy, z Autobrzd na Lucas Autobrzdy, později Lucas 
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Varity, až k dnešnímu TRW Automotive Czech s.r.o. V roce 2015 společnost ZF získala 

TRW Automotive a integrovala tohoto amerického dodavatele jako svoji další divizi 

nazvanou Active & Passive Safety Technology. Celý koncern má po sloučení dvou 

světových obrů, působících nejenom v oblasti automotive, 230 lokací ve 40 zemích 

světa. Celosvětově zaměstnává 137 000 lidí. V Jablonci pracuje přes jedenáct set lidí 

včetně 110 zaměstnanců vývojového centra. Podobně jako jiné výrobní závody v Česku 

se potýká s nedostatkem pracovních sil. Řeší ho náborem agenturních zaměstnanců 

nejenom z lokálních zdrojů. 

Vedle Čechů tak v Jablonci 

pracují i Slováci, Bulhaři či 

Maďaři.  Vzhledem k tomu, 

kde se výrobní areál 

v našem městě nachází, není 

možnost dalšího růstu. 

Rozšířena byla proto výroba 

do Liberce a v plánu je 

rekonstrukce areálu 

takzvané bramborárny v 

Rychnově u Jablonce, kde by mělo vzniknout nové obráběcí centrum se dvěma 

stovkami zaměstnanců. * KVĚTEN 2018 - Ředitel závodu ing. Pavel Endler odešel po 

37 letech do důchodu a funkci předal ing. Tomáši Janečkovi, který v Jablonci působil 

od roku 2001. Před tím získával zkušenosti v německém partnerském závodě v Koblenz 

a působil na pozici ředitele polského závodu v Gliwicích.  

 150 LET * ABB S.R.O. ELEKTRO-PRAGA  - Na počátku stála sklářská firma 

Kramer a Löbl, založená v roce 1868. V roce 1993 se státní podnik Elektro-

Praga stal součástí nadnárodní skupiny ABB (dodavatel technologií pro 

energetiku a automatizaci se sídlem ve Švýcarsku, zaměstnává 135 tisíc lidí ve 

sto zemích světa) a došlo ke změně názvu na ABB s.r.o., Elektro-Praga. 

Rekapitulace vzniku závodu v Jabloneckých Pasekách - coby jednoho z největších 

výrobců domovního elektroinstalačního materiálu v ČR - VIZ  KRONIKA 2013, 2015.  

ROK 2018 - Výrobní závod ABB s.r.o. Elektro-Praga 

v Jablonci nad Nisou oslavil 150. výročí svého založení 

23. června Dnem otevřených dveří. V jeho rámci 

nabídnul zájemcům možnost seznámit se jak se 

současnou výrobou vypínačů, zásuvek a dalších 

výrobků, tak i s bohatou historií závodu. Již 20. března 2018 pak společnost ABB na 

veletrhu AMPER v Brně oslavila 150 let inovací v České republice a vedle toho 

představila nová řešení pro chytré domácnosti, budovy, města nebo průmyslové 

provozy. Začátek veletrhu byl ve znamení unikátní módní přehlídky, kde hrála hlavní 

roli nová, v pořadí již sedmnáctá designová řada vypínačů Levit® M. 

Nepřehlédnutelnou součástí expozice pak byla nabíjecí stanice pro elektrobusy nebo 

robot YuMi. * ROBOT YUMI – VIZ KRONIKA 2016   
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ORGANIZACE ZŘÍZENÉ A ZALOŽENÉ MĚSTEM 

 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, příspěvková organizace, Emilie 

Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, ředitelka: Naděžda Jozífková 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ, příspěvková organizace, Podhorská 946/49, 

Jablonec nad Nisou, ředitelka: Bc. Martina Šípková 

 EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU, s. r. o., Jiráskova 2047/7, 

Jablonec nad Nisou, jednatelka: Ing. Jana Pěnčíková  

 JABLONECKÁ DOPRAVNÍ, a. s., Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad 

Nisou, ředitel: Ing. Luboš Wejnar  

 JABLONECKÁ ENERGETICKÁ, a. s., Liberecká 4191/120, Jablonec nad 

Nisou, ředitel: Ing. Petr Roubíček 

 JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o. p. s., Kostelní 

1/6, Jablonec nad Nisou, ředitel: Petr Vobořil  

MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 3892/19, ředitelka: Bc. Pavla 

Macháčková, neoficiální název: MŠ POHODA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, ředitelka: Dana 

Farkašová  neoficiální název: MŠ KOSTIČKA  odloučené pracoviště: 

Rychnovská 215  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 4097/31, ředitelka: 

Bc. Eva Tuhá  neoficiální název: MŠ MŠEŇÁČEK  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 3645/10, ředitelka: Irena 

Šolcová  neoficiální název: MŠ MUCHOMŮRKA  odloučené pracoviště: 

Mozartova 22  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 51/37, 

ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová  neoficiální název: MŠ POD LESEM  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 3779/50, ředitelka: 

Zuzana Křivancová  neoficiální název: MŠ U PĚTI VEVEREK  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 1858/16, ředitelka: Hana 

Nováková  neoficiální název: MŠ ADÉLKA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 130/4, ředitelka: Jolana 

Stejskalová  neoficiální název: MŠ POD PEŘINKOU  odloučené pracoviště: 

Pasířská 72 

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 3677/10, ředitelka: Hana 

Hušková  neoficiální název: MŠ JABLŮŇKA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 1444/3, ředitelka: Mgr. Lucie 

Papoušková  neoficiální název: MŠ KAPIČKA  
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 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 1885/13, ředitelka: Renata 

Kolischová  neoficiální název: ŽLUTÁ ŠKOLKA  odloučené pracoviště: 

Nemocniční 15a  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 249/11, ředitelka: Bc. Kateřina 

Sýkorová  neoficiální název: MŠ PAMPELIŠKA  odloučené pracoviště: 

Sokolí 9 

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 3825/10, ředitelka: Ivana 

Novotná  neoficiální název: MŠ PASTELKA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 336/9, ředitelka: Iveta Jeriová  

neoficiální název: MŠ SLUNEČNICE  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 1067/14, ředitelka: Eva Čáchová 

 neoficiální název: MŠ MOTÝLEK 

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 3494/14, ředitelka: Bc. Zuzana 

Lapáčková  neoficiální název: MŠ ČTYŘLÍSTEK  odloučené pracoviště: 

Vítězslava Nezvala 12  

 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 223/10, ředitelka: 

Vlasta Hillebrandová  

 Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 2482/37, ředitelka: 

Mgr. Jana Brethová  mateřská škola pro děti s vadami řeči a děti s tělesnými a 

mentálními vadami  zařazení dětí na doporučení odborného lékaře, OPPP 

Centra  odloučené pracoviště: U Přehrady 4  

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC NAD NISOU, p. o., Dolní náměstí 600/1, 

Jablonec nad Nisou, ředitel: Mgr. Zbyněk Duda 

 MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU, o. p. s., Liberecká 1900/5, 

Jablonec nad Nisou, ředitel: Mgr. Pavel Žur 

 NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p. o., Nemocniční 4446/15, Jablonec 

nad Nisou, ředitel: MUDr. Vít Němeček, MBA 

 SPORT JABLONEC NAD NISOU, s. r. o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad 

Nisou, jednatel: Ing. Jan Ullmann  

 TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC NAD NISOU, s. r. o., Souběžná 2349/7, 

Jablonec nad Nisou, kontaktní osoba: Bc. Milan Nožička  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 4015/30, ředitel: Mgr. 

Tomáš Saal  

 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 3678/24, ředitel: Mgr. 

Karel Opočenský  

 Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, ředitelka: Mgr. 

Lea Šmídová  

 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 88/10, ředitelka: 

Mgr. Jana Mašindová  
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 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 272/76, ředitelka: Mgr. Michaela 

Hanyšová  

 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 3999/26, ředitel: RNDr. Jiří 

Čeřovský  

 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 2300/43, ředitel: Mgr. Jan Kolář 

 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 750/72, ředitel: Mgr. Jiří 

Vondráček  

 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 1850/15, ředitel: Mgr. Jan 

Valášek  

 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace, Podhorská 

2500/47, Jablonec nad Nisou, ředitel: Bc. Vít Rakušan  

 

 

ŠKOLSTVÍ 
ZŘIZOVATEL:  STATISTIKA, VÝDAJE  

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU spadá pod humanitní odbor 

jabloneckého magistrátu. Co se týká samotného úseku školství, je hlavní 

činností oddělení zabezpečit provoz optimální sítě mateřských a základních 

škol - včetně školních jídelen, základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. 

Společně s řediteli škol a školských zařízení řeší oddělení veškeré krátkodobé i 

dlouhodobé koncepční záležitosti. V rámci přenesené působnosti v oblasti 

přímých nákladů na vzdělávání zajišťuje statistické a výkonové výkazy také za 

školy spadající pod Jablonec nad Nisou coby obec s rozšířenou působností.  

Těmto spádovým školám a jejich obcím pomáhá i metodicky.  

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE - Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2018 

zřizovatelem 9 plně organizovaných základních škol (ZŠ), 18 mateřských škol (MŠ), 

jedné základní umělecké školy (ZUŠ) a jednoho domu dětí a mládeže (DDM), přičemž 

všechny organizace byly zřizovány jako příspěvkové. * V roce 2018 v Jablonci byla 

v provozu 4 soukromá předškolní zařízení (v roce 2017: 6 * 2016: 4) nabízející služby 

na zajištění dětí ve věku od 2 měsíců do 5 let. Oddělení školství s těmito subjekty úzce 

spolupracovalo, zejména při umísťování dětí ve věku od 2 do 3 let, které se nepodařilo z 

kapacitních či jiných důvodů zapsat do školek zřizovaných městem. Těmto dětem město 

dosud přispívalo na školné v registrovaných soukromých zařízeních tisíc korun 

měsíčně. Od září 2017 pak byl tento příspěvek zvýšen na 1 500 Kč dětem ve věku dvou 

a půl let, které nebyly umístěny v MŠ. * Oddělení školství zaregistrovalo 18 subjektů 

(vloni 21, předloni 23) pořádajících příměstské tábory. Předškolním dětem a žákům 

prvních tříd, kteří využili v roce 2018 služeb některého z těchto zaregistrovaných 

subjektů, město přispívalo na příměstský tábor částkou 500 Kč. Nejsou to však ani 

zdaleka jediné příspěvky města do školství. Svědčí o tom následující řádky.  



   KRONIKA roku 2018                                                                                 302  

 

VÝDAJE MĚSTA NA ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč) dosáhly v roce 2018 celkem 57 107 

(2017: 55 663 * 2016: 50 263 * 2015: 55 551 * 2014: 54 828 * 2013: 54 819 * 2012: 

55 730 * 2011: 51 568 * 2010: 55 823 * 2009: 54 708) z toho:  

 předškolní zařízení 20 873 (2017: 19 831 * 2016: 17 938 * 2015: 19 043 * 2014: 

18 032 * 2013: 18 145 * 2012: 19 055 * 2011: 16 973),  

 základní školy 34 306 (2017: 33 688 * 2016: 30 600 * 2015: 34 769 * 2014: 

35 148 * 2013: 34 942 * 2012: 35 356 * 2011: 33 882),  

 základní umělecká škola 869 (2017: 829 * 2016: 704 * 2015: 665 * 2014: 637 * 

2013: 792 * 2012: 571 * 2011: 367)),  

 Dům dětí a mládeže Vikýř 1 059 (2017: 1 315 * 2016: 1 021 * 2015: 1 074 * 

2014: 1 011 * 2013: 940 * 2012: 748 * 2011: 346).  

Nutno upřesnit, že údaje jsou včetně investičního příspěvku, a že platy pracovníků ve 

školství jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů a 

v uvedených částkách nejsou zahrnuty. Školství je v současné době ze strany města 

financováno nejen z kapitoly odboru humanitního, ale také z odboru správy majetku, 

který zabezpečuje opravy a údržbu školských objektů – VIZ ROZPOČET MĚSTA.  

MATEŘSKÉ ŠKOLY: POČET ZAŘÍZENÍ, DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ  

STATISTIKA – Mateřské školy v roce 2018 měly opět využitou kapacitu, dokonce se 

podařilo přijmout i 169 dětí mladších tří let (vloni 140, předloni 50). Celkově docházelo 

ve školním roce 2018 až 2019 do školek a jejich 72 oddělení 1 644 dětí, z toho do MŠ 

speciální to bylo stejně jako vloni 47 (předloni 56) dětí ve speciálních třídách a stejně 

jako vloni 46 (předloni 24) dětí ve dvou běžných třídách této mateřské školy (v roce 

2016 byla tato třída jen 1). Jednotlivé třídy mateřských škol byly naplňovány v souladu 

s kapacitními možnostmi jednotlivých zařízení počtem 24 až 27 dětí. Stejně jako v 

předešlých letech školky i v roce 2018 zajišťovaly na počátku a v závěru hlavních 

školních prázdnin provoz pro děti, které některou z nich celoročně navštěvovaly a 

jejichž oba rodiče byli v zaměstnání. Někteří rodiče předškolních dětí využili novou 

službu DDM Vikýř, který nabízel po dobu tří týdnů aktivity pro předškolní děti. 

Prázdninové týdny s Vikýřem využilo celkem 150 dětí.  

ZMĚNY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - Statutární město Jablonec začalo již 

v loňském roce - v důsledku zavedení povinného předškolního roku, vzhledem k 

navyšování počtu dětí cizinců a také většího počtu narozených dětí v roce 2016, opět s 

přípravou navyšování kapacit mateřských škol. Tři stovky nových míst, které byly 

vytvářeny v letech 2008 až 2013, z výše uvedených důvodů již nestačily, proto byla v 

lednu 2018 otevřena nová třída MŠ Kokonín s kapacitou 18 dětí. Připraveno je navýšení 

kapacity MŠ Josefa Hory o jednu třídu pro 24 dětí, která bude otevřena v lednu 2019. 

Nová třída vznikla přestavbou bývalých jeslí v ulici Josefa Hory 33 v prostorách, ve 

kterých v posledních letech sídlilo fitness centrum. Práce za 3 miliony korun hradilo 

město ze svého rozpočtu. Rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu rozvodů vody, 

topení i elektřiny, měnily se dispozice, bouraly a stavěly se příčky, upravovaly se 

vstupy tak, aby nový prostor po všech stránkách vyhovoval potřebám školky 

i legislativním požadavkům. Stavební práce vypukly v polovině října a 
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řemeslníci budovu opustili v půlce prosince. Pak už začalo stěhování. Zápis do nové 

třídy byl stanovený na čtvrtek 6. prosince od 10 do 16 hodin v budově Mateřské školy 

Josefa Hory 31. Protože třída bude věkově smíšená, a tak mohli k zápisu přijít všichni 

zájemci o přijetí, ale s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou.  

 Pro zajímavost počet dětí v mateřských školách letos a v předcházejících letech. 

Školní rok 2018-2019: 1 644 * 2017-2018: 1 625 * 2016-2017: 1 607 * 2015-

2016: 1 613 * 2014-2015: 1 613 * 2013-2014: 1620 * 2012-2013: 1 553 * 2011-

2012: 1 520 * 2010-2011: 1 426 * 2009-2010: 1 338 * 2008-2009: 1 332 *  

2007-2008: 1 287 *  2006-2007: 1 262 dětí. 

 Do mateřských škol v roce 2018 docházelo 67 dětí cizinců (v roce 2017: 58 * 

2016: 47 * 2015: 49 * 2014: 44 * 2013: 41 * 2012: 45) a z toho 15 dětí z 

Ukrajiny, 25 ze Slovenska, 12 z Vietnamu, 6 z Rumunska, 3 z Bulharska, 2 z 

Maďarska, 3 z Polska, 1 ze Sýrie. 

 V mateřských školách v roce 2018 pracovalo: 138 učitelek mateřských škol (tj. 

128,7 přepočtených úvazků), 13 asistentů pedagoga (8,75 přepočtených úvazků), 

59 kuchařů či kuchařek (41 přepočtených úvazků), 42 provozních pracovníků 

(331 přepočtených úvazků). 

 Obdobně jako v minulých 

letech zůstala v mateřinkách 

poměrně velká skupina dětí 

s odkladem školní 

docházky. Od září 2018 

zůstalo v mateřských 

školách kvůli odkladům 

obsazeno 130 míst.   
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MATEŘSKÉ ŠKOLY ZDOBÍ POETICKÉ NÁZVY – Většinu mateřských školek zdobí 

pěkné - byť neoficiální názvy, všechny bez rozdílu pak nabízejí řadu aktivit nejen pro 

děti, ale mnohdy i jejich rodičům. Většina tradičních a osvědčených akcí byla 

zaznamenána již v předcházejících ročnících kronik, v té letošní jsou zajímavosti či 

události vztahující se k roku 2018.    

MŠ POHODA  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 3892/19, ředitelka: Bc. 

Pavla Macháčková  V mateřské škole probíhaly akce podporující celkový rozvoj 

dětí. S výsledky pedagogické práce byla seznamována veřejnost 

prostřednictvím ukázkových hodin výchovně vzdělávací práce, vystoupení dětí 

v domovech důchodců. Ve spolupráci s rodiči dětí byly uspořádány akce 

podporující tradice a zvyky - Šmouliáda, karnevaly, Čertovské radovánky, 

vánoční dílny, Dny otevřených dveří, Vítání jara, Srdíčkové dny, oslavy Dne 

dětí, loučení se školáky. Nechyběl plavecký a lyžařský výcvik, cvičení v rámci 

celonárodního projektu Děti na startu, poznávací výlety.  

MŠ KOSTIČKA  Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, 

ředitelka: Dana Farkašová  odloučené pracoviště: Rychnovská 215  Pokračoval 

projekt Děti na startu, cvičení v sokolovně, zimní sportovní týden v Jizerských 

horách. Nechyběly výlety do okolí – směrem Černá Studnice, Kopanina, 

Bramberk, Petřín, Královka, poznávací exkurze - Kryštofovo údolí a jeho 

výstava betlémů, farma Pěnčín s domácími zvířaty, do Českého ráje na hrad 

Valdštejn a Hrubou Skálu. K akcím pro děti a rodiče patřily: Mikuláš, Zpívání 

pod vánočním stromem, Ježíšek ve školce, vítání jara - Morana, jarní dílny a 

zpívání, Velikonoční zajíček, Čarodějnice, oslava Dne dětí či loučení se školáky. 

Pokračovala spolupráce se ZŠ Kokonín s návštěvou budoucích prvňáčků.  

MŠ MŠEŇÁČEK   Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 

4097/31, ředitelka: Bc. Eva Tuhá  K událostem patřily společné akce s rodiči – 

lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo rekordních 42 dětí, rafty na Jizeře, 

brigády při údržbě zahrady, přespání pro předškoláky s noční hrou a určitě i 

týdenní škola v přírodě v kempu Sedmihorky. Podařilo se zvětšení školní 

zahrady, kde děti pěstují jahody, slunečnice, hrách i dýně a vybudování letní 

kuchyně. Líbil se školní výlet do ZOO Liberec s komentovanou prohlídkou. 

MŠ MUCHOMŮRKA  Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 

3645/10, ředitelka: Irena Šolcová  odloučené pracoviště: Mozartova 22  V roce 2018 

se mohla školka pochlubit krásnými výstavami dětských prací z přírodnin a 

keramické hlíny, které navštěvují nejen rodiče, ale i děti z přilehlé ZŠ a široká 

veřejnost. Školka pořádala i dobročinné akce: Běh pro konto bariéry a sbírku 

pro nadaci Anděl, kdy díky pochopení a vstřícnosti rodičů byl zaslán finanční 

dar dětem s hendikepem. Jako jediná MŠ z Jablonce se účastnila již několikrát 

krajské sportovní akce Běh nás baví. V roce 2018 pak školka získala 

1. místo za běh celé MŠ i v jednotlivé kategorii běhu chlapců. 
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MŠ POD LESEM   Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé 

armády 51/37, ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová   Na zahradě mateřské školy 

byla opravena stodola. Její prostory jsou celoročně otevřené a slouží dětem k 

obohacení herních činností. V létě navíc příjemně řeší venkovní teplotu, nevadí 

déšť a tato část zahrady je využívána i ke svačinkám. Místo je vhodné nejen 

pro nadstandartní aktivity dětí, ale i pro akce připravené pro rodiče. 

MŠ U PĚTI VEVEREK  Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 

3779/50, ředitelka: Zuzana Křivancová   Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 

2018 byl projektový den Malá maturitka - netradiční rozloučení s předškoláky. 

Celé dopoledne děti hravou formou odpovídaly ve slavnostně připraveném 

prostředí MŠ na vědomostní otázky přiměřené věku, které si vylosovaly v 

obálkách. Na odpoledne bylo připraveno slavnostní setkání s rodiči a Pasování 

na školáka, kdy víla Štěstěnka pasovala děti na školáky a popřála všem štěstí 

do zásoby, kdyby se jim někdy náhodou nedostávalo. Každému dítěti bylo 

slavnostně předáno „maturitní vysvědčení“, šerpa a pamětní knížka plná 

vzpomínek na MŠ, na jejíž tvorbě se děti spolupodílely. 

MŠ ADÉLKA   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 1858/16, ředitelka: 

Hana Nováková  Nejpovedenější akcí roku 2018 byla návštěva a exkurze firmy 

Preciosa v Kamenickém Šenově, kde si děti prohlédly nejenom výstavní 

prostory firmy, ale sledovaly i náročnou práci foukačů skla přímo na dílně u 

sklářské pece. Všechny děti si pak mohly navlékat i korálky, které si odvezly 

domů jako dárky pro maminky. Oběd byl zajištěn v Novém Boru ve sklářské 

restauraci Ajeto, kde je průhled na sklářskou dílnu s pecí. Celý tento výlet 

(doprava, exkurze i oběd) byl hrazen z finančních prostředků Nadace Preciosa. 

MŠ POD PEŘINKOU  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 130/4, 

ředitelka: Jolana Stejskalová  odloučené pracoviště: Pasířská 72  Podařilo se 

zvelebit školní zahradu vybudováním velkých záhonů a přenosných truhlíků, 

ve kterých učitelky s dětmi v rámci polytechnického vzdělávání sází, sejí a 

sklízí ovoce i zeleninu. K tradičním akcím pořádaným pro rodiče patřily:  

Jablíčková zahradní slavnost, vánoční a velikonoční dílny, rozsvěcení 

vánočního stromku na školní zahradě. Sboreček Pod Peřinkou zazpíval v 

kostele Dr. Farského v rámci projektu Tvoříme duší a vystoupil též na 

vánočních a velikonočních trzích před radnicí města. Líbily se výlet do ZOO 

Ringelland Habrkovice a na farmu Vysoká v Chrastavě, nechybělo rozloučení 

s předškoláky, kteří strávili poslední týden školního roku na Máchově jezeře. 

MŠ JABLŮŇKA  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 3677/10, ředitelka: 

Hana Hušková   I rok 2018 přinesl tradiční akce – karnevaly, oslavy Vánoc, 

Velikonoc, pálení čarodějnic, loučení se školáky, návštěvy divadla, výlety, 

keramika, dny otevřených dveří spojené s dílnami pro rodiče s dětmi. 
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Školní rok byl zakončen odpolednem se Sborem dobrovolných hasičů z 

Jabloneckých Pasek. Ti připravili ukázku techniky, kterou si děti i rodiče mohli 

vyzkoušet. Zájem byl o prohlídku vozu i možnost manipulace s přístroji. 

MŠ KAPIČKA  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 1444/3, ředitelka: Mgr. 

Lucie Papoušková  V roce 2018 pokračovalo zapojení v celorepublikové akci 

Děti na startu, což je projekt všeobecné pohybové přípravy a sportovních 

dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku, podporovaný nejen 

Českým svazem aerobiku. Jeho smyslem je rozvíjet základní pohybové 

dovednosti, motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu u co nejširší 

populace dětí těchto věkových kategorií. V roce 2018 se zapojila již všechna 

oddělení MŠ a podařilo se zorganizovat společnou hodinu pro rodiče a děti. 

ŽLUTÁ ŠKOLKA   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 1885/13, 

ředitelka: Renata Kolischová  odloučené pracoviště: Nemocniční 15a  MŠ 

Nemocniční se zaměřuje na vzdělávání dětí od 2 do 3 let věku dítěte. Při vzdělávání 

úzce spolupracuje s MŠ Jugoslávskou.   Žlutá školka klade velký důraz na 

spolupráci s rodinou. I v roce 2018 pořádala společné akce zaměřené na 

utužování vzájemných vztahů - posvícení, vánoční a velikonoční dílny, 

rozloučení se školáky, keramické dílny. Prostřednictvím seminářů 

zprostředkovávala rodině setkání s odborníky zaměřených na přirozený rozvoj 

dítěte a předpoklady dalšího vzdělávání. Společně se Spolkem přátel MŠ 

Jugoslávská byly pořádány výlety, týdenní pobyt v Jizerských horách, lyžování, 

logopedii. Nechyběly pěstitelské činnosti a hry s přírodou, hrátky s cizím 

jazykem konkrétně s angličtinou, výuka s interaktivní tabulí i tělovýchovné 

aktivity - projekt Děti na start či olympijské hry ve sportovním areálu Střelnice. 

MŠ PAMPELIŠKA  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 249/11, ředitelka: 

Bc. Kateřina Sýkorová  odloučené pracoviště: Sokolí 9  Nejvýznamnějším počinem 

od září 2018 bylo uspořádání počtu dětí po 20 ve třídě. Mohlo se tak rozvinout 

kvalitnější individuálnější předškolní vzdělávání. Ohlas měl karneval na 

Střelnici a společné akce s rodiči na školní zahradě – Podzimní slavnost s 

workshopem i Rozloučení se školním rokem s táborákem. Německý projekt tříd 

Včeliček pokračoval aktivitami: Společné hraní, učení a poznávání. Děti zažily 

víkend s německými a českými rodinami, Slavnost jazyků a navštívily 

manufakturu na vánoční hvězdy v německém Hernnhutu. 

MŠ PASTELKA  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 3825/10, 

ředitelka: Ivana Novotná  Nejvýznamnější událostí v roce 2018 bylo zahájení 

přestavby bývalého školnického objektu na novou třídu mateřské školy s 

kapacitou čtyřiadvaceti míst. Neméně důležité bylo zdárné ukončení projektu 

Šablony 1 a vzdělávání všech pedagogů. V souvislosti s projektem byly 

navázány i vřelé vztahy s rodiči, kteří byli do projektu zapojeni. 
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MŠ MOTÝLEK  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 1067/14, ředitelka: 

Eva Čáchová  V roce 2018 se stala nejvíce probíraná návštěva sokolníka ze 

zámku Sychrov s jeho dravci. Do akce na školní zahradě se zapojili děti i 

dospělí, aby se dozvěděli zajímavosti o životě ptáků žijících volně v přírodě 

nebo v zajetí, o jejich výjimečných schopnostech i o formách výcviku. Vrcholem 

byl volný průlet mezi dětmi a blízký kontakt při pohlazení. Akce byla 

pozvánkou i na prohlídku zámku, kde jsou k vidění nejen tito dravci.  

MŠ SLUNEČNICE  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 336/9, ředitelka: 

Iveta Jeriová  V roce 2018 podpořil zřizovatel zdravé stravování ve školce 

koupí konvektomatu do školní kuchyně. V budově proběhla oprava spojovacího 

krčku a malování. Děti ze školky potěšily vystoupeními nejen na slavnostech 

města, ale i seniory v domově ve Velkých Hamrech. S předškoláky se školka 

rozloučila ve stylu country – western. Společně s indiány 

přišli i  představitelé radnice a kraje, kteří se účastnili 

oslav zasazení Narozeninové lípy k 100 letům republiky.  

MŠ ČTYŘLÍSTEK  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 3494/14, ředitelka: 

Bc. Zuzana Lapáčková  odloučené pracoviště: Vítězslava Nezvala 12   K akcím pro 

rodiče patřily besedy se speciálním pedagogem a logopedem, tematické tvořivé 

dílny a zahradní slavnosti, Den otevřených dveří, speciální nabídkou byla 

výuka angličtiny a lyžařský kurz. Programy zaměřené na bezpečnost a 

podporu zdraví znamenaly spolupráci s městskou policií, Českým červeným 

křížem a hasiči. V odloučeném pracovišti v ulici Vítězslava Nezvala vznikl nový 

pěvecký sboreček s názvem Meluzínky, který prezentoval školu na 

Velikonočních slavnostech, na přehlídce pěveckých sborů MŠ a dalších akcích.   

MONTESSORI   Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 223/10, 

ředitelka: Vlasta Hillebrandová  K událostem roku patřily akce: Mikulášská cesta, 

vánoční zpívání u radnice, vánoční posezení a zpěvy v MŠ, školní výlet, 

interaktivní návštěvy dětí v ZŠ Montessori i loučení s předškoláky. Pokračovalo 

vedení praxí a odborná spolupráce se SPgŠ Liberec, TUL – pedagogická fakulta 

i s dalšími VŠ v ČR a informativní semináře Montessori pro všechny zájemce.  

MŠ HLÁSKA  Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 2482/37, 

ředitelka: Mgr. Jana Brethová  mateřská škola pro děti s vadami řeči a děti s tělesnými 

a mentálními vadami  zařazení dětí na doporučení odborného lékaře  odloučené 

pracoviště: U Přehrady 4  od září 2013 zřízena jedna a od září 2017 druhá běžná třída  

I v roce 2018 MŠ Hláska poskytovala logopedickou péči dětem z běžných 

mateřských škol v rámci odpoledních aktivit i individuální péče. MŠ pořádala 

hravé odpoledne pro nové děti a rodiče formou zajímavých aktivit ve všech 

prostorech obou budov.  Dětem z mateřské školy jsou nabízeny volnočasové 

aktivity Kuchtík, Šikovné ručičky, Přemýšlej a táhni figurou.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY: POČTY ZAŘÍZENÍ, ŽÁKŮ, ZAMĚSTNANCŮ  

V OBLASTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ nedošlo v roce 2018 k žádným 

zásadním změnám. V 9 základních školách zřizovaných statutárním městem 

Jablonec nad Nisou se vzdělávalo 3 899 žáků (vloni 3 861 žáků). Do prvních 

tříd nastoupilo o 59 dětí méně než v loňském roce. Oproti loňsku sice v prvních 

třídách ubyly 2 třídy, ale celkově přibylo v ZŠ ve všech ročnících 38 žáků a 

celkový počet tříd se o jednu snížil. Vyšší počty žáků se postupně přemísťují na 

II. stupně základních škol.  
Na území města v oblasti základního vzdělávání nadále nabízely své služby také dvě 

školy jiných zřizovatelů, a to: 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Jablonec nad Nisou, Kamenná 

ulici 404/4 příspěvková organizace, 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková 

organizace - VÍCE VIZ KRONIKA 2016.   

STATISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019  

PRVNÍ TŘÍDY – Připomeňme si, že již v roce 2014 nárůst o tři desítky dětí a výběr 

školy zákonnými zástupci přispěl ke zvýšení počtu prvních tříd, který vzrostl - včetně 

třídy Montessori, na jedenadvacet tříd. V roce 2014 do nich chodilo 495 prvňáčků, 

v roce 2015 pak 488, v roce 2016 už dokonce 509, vloni to bylo 494 dětí a letos 435. 

Ve školním roce 2018-2019 (v závorce čísla za školní rok 2017-2018 * 2016-2017 * 

2015-2016 * 2014-2015) bylo v Jablonci otevřeno celkem 17 (19 * 21 * 20 * 21) 

prvních tříd, a to: 

 ZŠ Liberecká 26 * 3 třídy (3 * 3 * 3 *3), 

 ZŠ 5. května 76 * 2 (2 * 2+2 Montessori * 2 * 2+1 Montessori), 

 ZŠ Na Šumavě 43 * 2 (3 * 3 * 3 * 3), 

 ZŠ Pasířská 72 * 2 (2 * 3 * 2 * 2), 

 ZŠ Mozartova 24 * 2 (3 * 2 * 3 * 3), 

 ZŠ Pivovarská 15 * 1 (1 * 1 * 1 * 2), 

 ZŠ Rychnovská 215 * 2 (2 * 2 * 2 * 2), 

 ZŠ Arbesova 30 * 2 (2 * 2 * 3 * 2), 

 ZŠ Pod Vodárnou 10 * 1 (1 * 1 * 1 * 1). 

DEVĚT ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE MĚSTĚ s celkovou kapacitou 5 050 míst 

navštěvovalo ve školním roce 2018-2019 celkem 3 889 žáků (ve školním roce 2017-

2018: 3 861 * 2016-2017: 3 744 * 2015-2016: 3 673 * 2014-2015: 3 523),  

 tříd bylo 170 (2017-2018: 168 * 2016-2017: 161 * 2015-2016: 157 * 2014-

2015: 152),  

 což je průměr 22,88 žáků na třídu (23 * 23,25 * 23,39 * 23,2), 

 roční úbytek/přírůstek žáků 38 (117 * 71 * 150 * 71).  
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NAPLNĚNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2018–2019 vypadala následovně:  

uváděno v pořadí škola – její kapacita - počet žáků - počet tříd - průměr žáků na třídu. 

V závorce pak pro srovnání počet žáků ve školním roce 2017-2018 * 2016-2017 * 

2015-2016 * 2014-2015.  

 ZŠ Liberecká 26: kapacita školy 700 * počet žáků 662 (663 * 668 * 657 * 663) * 

počet tříd 27 * průměr žáka na třídu 24,52 

 ZŠ 5. května 76: 500 * počet žáků 321 (338 * 307 * 305 * 283) * počet tříd 21 * 

průměr žáků na třídu 15,29 

 ZŠ Na Šumavě 43: 700 * 582 (593 * 567 * 539 * 504) * 25 * 23,28  

 ZŠ Pasířská 72: 720 * 476 (464 * 447 * 430 * 411) * 19 * 25,21 

 ZŠ Mozartova 24: 900 * 506 (497 * 472 * 474 * 434) * 21 * 24,10  

 ZŠ Pivovarská 15: 280 * 280 (275 * 276 * 278 * 280) * 13 * 21,38 

 ZŠ Rychnovská 215: 420 * 363 (353 * 341 * 344 * 340) * 16 * 22,69 

 ZŠ Arbesova 30: 560 * 487 (484 * 475 * 459 * 442) * 19 * 25,63 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 270 * 211 (194 * 191 * 187 * 187) * 9 * 23,44 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019 ukončilo povinnou školní docházku 353 žáků (ve 

školním roce 2017-2018: 335 * 2016-2017: 382 * 2015-2016: 320), z toho:  

 na čtyřleté gymnázium přijato 64 žáků (72 * 71 * 53) tj. 22 %,  

 na střední odbornou školu 231 žáků (192 * 232 * 179) tj. 58,5 %,  

 na střední odborné učiliště 58 žáků (64 * 79 * 88) tj. 19,5 %.  

 Maturitní obory začalo studovat 295 žáků tj. 83,6 % z vycházejících,  

 učební obory začalo studovat 58 žáků tj. 16,4 % z vycházejících žáků.  
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 Na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat 21 žáků, tj. 4,5 % z 

celkového počtu v pátých ročnících.  

 V pátých ročnících se učilo cizím jazykům 3 415 žáků (3 347 * 3 309 * 3 241), z 

toho pak 3 415 žáků (3 347 * 3 309 * 3 241) zvolilo anglický jazyk, 1 014 

(1 008 * 964 * 991) se učilo současně i německý jazyk a 16 žáků francouzštinu.  

 Na základních školách plnilo v roce 2018 povinnou školní docházku 342 (285 * 

155 * 123) žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

(zdravotní postižení, s jiným 

zdravotním znevýhodněním, 

odlišnost kulturního prostředí…), 

tj. 8,77 % z celkového počtu 

zapsaných žáků.  

 Individuální vzdělávací plány 

sepsaly školy pro 183 žáků.   

 Povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 6 žáků (23 *19 * 

14), docházku v zahraničí 18 žáků (23 * 22 * 23).  

 Na základní školy docházelo 165 žáků cizinců (150 * 152 * 134), z toho 66 žáků 

z Ukrajiny, 50 ze Slovenska, 15 z Vietnamu, 8 z Polska, 5 z Bulharska, 4 ze 

Sýrie, 3 z Moldavské republiky, 3 z Ruska, 3 z Maďarska, 2 z Kosova, 2 

z Lotyšska, 2 z Rumunska, 1 z Makedonie, 1 z Gruzie.  

 Školní družinu (ŠD) navštěvovalo 1 202 žáků (1 192 * 1 176 * 1 109), tj. 51,9 % 

z celkového počtu žáků prvního stupně ZŠ, z toho 782 (833 * 815 * 780) žáků 1. 

a 2. ročníku, tj. 65,06 % z celkového počtu žáků docházejících do ŠD.  

 Ve školních jídelnách se stravovalo 3 444 žáků (3 432 * 3 328 * 3 214), což je 

88,3 % z celkového počtu žáků ZŠ.  

 Bylo uvařeno 667 700 obědů (648 000 * 614 000 * 596 000).  

 Základní školy měly v pedagogickém sboru 249 učitelů (246 * 219 * 215) a z 

toho 210 žen a 39 mužů (227 přepočtených úvazků), 50 asistentů pedagoga 

(27,3 přepočtených úvazků), 43 vychovatelek školní družiny (36,3 přepočtených 

úvazků), 55 kuchařek školní jídelny (49,9 přepočtených úvazků), 84 provozních 

pracovníků (uklízeček a školníků tj. 54,9 přepočtených úvazků). V roce 2018 

zaměstnávaly základní školy 481 lidí (vloni 471 * 2016: 370 * 2015: 362). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZMĚNY, ZAJÍMAVOSTI 

DO VEDENÍ DVOU ŠKOL nastoupili k 1. 8. 2018 noví ředitelé  

 ZŠ Mozartova – Mgr. Karel Opočenský,  

 ZŠ Rychnovská – Mgr. Lea Šmídová. 

Rada města vyhlásila konkurzy na nové ředitele v únoru, zájemci podávali přihlášky do 

12. března 2018. Dokládali kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

strukturovaný životopis, doklad o průběhu zaměstnání, lékařské potvrzení o 

způsobilosti, výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení a plán rozvoje školy. 
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O TÝDEN POZDĚJI začal školní rok 

2018/2019 pro děti ze ZŠ Šumava. Po 

celé léto zde probíhala druhá etapa 

zateplení obvodového pláště včetně 

střechy a výměna oken a vstupních 

dveří. Letos se rekonstruoval pavilon, 

kde jsou šatny, jídelna a tělocvična vše 

za 16,5 milionu Kč, přičemž evropská 

dotace činila 3,6 milionu korun. 

 

GEOPARK PRO ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVU - Ve škole v Mozartově ulici se 

kompletně změnily učebny chemie a 

výpočetní techniky. Rekonstrukcí prošlo 

atrium, kde vzniknul geopark pro 

enviromentální výchovu a také výtah 

(na snímku vpravo) kvůli zajištění 

bezbariérovosti budovy. Modernizaci 

školy podpořily dotace z EU a státního 

rozpočtu ve výši 6,7 milionů korun, 

město přidalo 3 600 000 Kč. 

 

NOVÁ KONTEJNEROVÁ DRUŽINA s kapacitou šesti desítek míst se v říjnu objevila v 

areálu Základní školy Liberecká. Záhy se 

do objektu přestěhovala družina ze 

současných nevyhovujících prostor, které 

si škola pronajímala v nedalekém objektu. 

Stavba za 10 500 000 Kč byla plně hrazena 

z rozpočtu města. 

 

 

MODERNÍ SPORTOVIŠTĚ S VÍCEÚČELOVÝM HŘIŠTĚM, běžeckou dráhou na 

krátké tratě, doskočištěm pro skok daleký a herními prvky pro malé děti vzniklo v 

Sokolí ulici. Stavba trvala dva roky a 

město vyšla na více jak 22 milionů 

korun. Sloužit bude místní základní a 

mateřské škole i veřejnosti, která se 

však za bránu areálu podívá až příští 

sezónu – PODROBNOSTI VIZ 

KRONIKA 2017. Slavnostní otevření 

areálu se konalo 6. září 2018.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95232&x=855&y=570&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95305&x=855&y=570&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95984&x=855&y=570&test=ccc
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OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ: DDM VIKÝŘ, ZUŠ  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Bc. Martina Šípková.  Zřizovatel město Jablonec od 1. 1. 2008. 

FINANČNÍ UKAZATELE (v tis. Kč): Náklady 10 787, výnosy 10 839, provozní 

příspěvek města 1 012. * ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - Ve školním roce 2018-2019 

nabízel Dům dětí a mládeže Vikýř celkem 87 (vloni 92, předloni 87) zájmových 

útvarů), které navštěvovalo 842 klientů (vloni 837, předloni 805), z toho  

 232 (2017: 193 * 2016: 183 * 2015: 193) předškolních dětí z mateřských škol,  

 525 (2017: 551 * 2016: 542 * 2015: 460) žáků základních škol, 

 85 (2017: 93 * 2016: 80 * 2015: 58) klientů tvořili dospělí včetně seniorů.  

 Dále zde působily dva zájmové útvary pro děti se zdravotním znevýhodněním. 

STATISTIKA NEJEN AKCÍ - Vedle 6 interních pedagogických pracovníků působilo 

v domě dětí 40 externích pedagogů a 6 interních provozních pracovníků (4 přepočtené 

úvazky). V průběhu školního roku 2018-2019 tento kolektiv pracovníků zorganizoval: 

 168 příležitostných zájmových akcí (v roce 2017: 190 * 2016: 220 * 2015: 199), 

a to za účasti 18 792 osob (2017: 18 792 * 2016: 13 617 * 2015: 11 658), 

 71 táborových a dalších činností spojených s pobytem (2017: 55 * 2016: 46 * 

2015: 55), účastnilo se 1 055 osob (2017: 1 055 * 2016: 895 * 2015: 951), 

 28 soutěží a olympiád s účastí 2 658 žáků.  

UDÁLOSTI ROKU 2018 -  Dům dětí a mládeže Vikýř poprvé ve své historii 

vyrazil mimo Evropu a uspořádal rodinný tábor v Africe. Táborů zařízení sice 

pořádalo na čtyři desítky, ale nejkurióznější byl tento, navíc na něho přímo 

navazoval tábor na vrcholcích Rakouských Alp. Účastníci obou táborů (a našli 

se i takoví, včetně vedoucích) tak absolvovali s jednodenní přestávkou teplotní 

skok ze 40 stupňů Celsia na horské teploty a třetí den dokonce výlet na sněhem 

pokrytý Dachstein. V nabízených kroužcích se znovu 

objevil potěšitelný zájem o techniku. Co se týče akcí, 

tak k těm ´top´ patřila Zahradní slavnost ke sto 

letům Vikýře, k čemuž zde došli součtem těchto 

čísel: 60 let dům na Podhorské slouží dětem, 30 let  

nese jméno Vikýř a 10 let působí pod městem 

Jablonec. Na této akci primátor odstartoval 

zajímavý projekt 100 úkolů pro malé i velké, které 

by měli za svůj život absolvovat. Je to například 

spaní pod širákem, vylezení na strom, pozorování 

východu slunce, brodění se řekou a 96 dalších. * 

„Hrajeme si, baví nás to a máme ´bronzovou´ jako 

ZAMĚSTNAVATEL 2018. Podle té medaile, to děláme 

profesionálně…“ pochlubili se v letošním 

roce Vikýřáci krajským oceněním. 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jablonec, Podhorská 47 + odloučená pracoviště 

Mozartova 24 a Horní náměstí 1, příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Vít Rakušan.  

Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 1. ledna 2008. * FINANČNÍ UKAZATELE (v 

tis. Kč): Náklady 25 726, výnosy 25 726, provozní příspěvek města 790. Pracovalo zde 

40 učitelů (33,5 přepočtených úvazků), 1 externí učitel (přepočtený úvazek 0,2) a 3 

provozní pracovníci. * VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019 Základní uměleckou školu 

Jablonec navštěvovalo 1 083 žáků a studentů (v roce 2017: 1 091 * 2016: 1 066 * 2015: 

1 083 * 2014: 1 089) ze základních a středních škol, z toho: 

 713 (vloni 708, předloni 715) - hudební obor,  

 225 (vloni 230, předloni 219)  - výtvarný obor, 

 92 (vloni 97, předloni 82) - taneční obor,  

 53 (vloni 56, předloni 50) – literárně-dramatický. 

 Akademie seniorů - ZUŠ pokračovala v tříletém projektu s názvem Akademie 

umění a kultury pro seniory Libereckého kraje. Zapojilo se celkem 59 seniorů, 

kteří v jablonecké ZUŠ absolvovali pod vedením 21 pedagogů 1 068 hodin. 

K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM AKCÍM ROKU 2018 patřila řada koncertů absolventskými 

počínaje, přes vystoupení na Mírovém náměstí v rámci festivalu Město plné tónů, přes 

koncert seniorů, Klavír pod širým nebem, benefiční koncert Artefaktum s Ondřejem 

Rumlem až vystoupením konzervatoristů konče. Dále to byly: vernisáže výtvarného 

oboru; vystoupení na Velikonočních slavnostech; Jarní zpívání se zapojením všech 

pěveckých sborů; Jarní koktejl v městském divadle prezentující činnost hudebního a 

tanečního oddělení; ZUŠ OPEN aneb pět vystoupení v rámci celostátní akce ZUŠ; sbor 

Iuventus gaude! – nejen výroční koncert. * O ŽIVOTĚ JEDNÉ REPUBLIKY – Základní 

umělecké školy našeho kraje se spojily a vytvořily představení k 100. výročí vzniku 

Československa. Iniciátorem a pořadatelem byla ZUŠ Jablonec, režie se ujala operní 

režisérka a dramaturgyně libereckého Divadla F. X. Šaldy Linda Keprtová. Premiéra 

jedinečného divadelního představení - inspirovaného událostmi a zajímavými okamžiky 

uplynulé stovky let od vzniku Československa, se odehrála 1. října v divadle v Liberci, 

následovaly reprízy v Železném Brodě, Turnově, Jablonci nad Nisou a České Lípě. 

Svými výkony potěšili diváky účinkující z těchto základních uměleckých škol: Doksy, 

Jablonné v Podještědí, Česká Lípa, Liberec – Frýdlantská ul. i 

Jabloňová, Jablonec nad Nisou a nad Jizerou, Turnov, Tanvald 

a Železný Brod. * VÁNOČNÍ PROJEKT ČESKÝ ROK - (foto 

vpravo) scénické zpracování skladby 

Jaroslava Krčka u příležitosti 100 let 

republiky se odehrálo na pódiu 

jabloneckého divadla 15. prosince večer. 

V režii Magdaleny Švecové - operní 

režisérka Národního divadla v Praze, se 

představila všechna oddělení sboru 

Iuventus, Gaude!, taneční obor ZUŠ i 

orchestr Pražské konzervatoře. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95986&x=855&y=570&test=ccc
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ZDRAVOTNICTVÍ 
JABLONECKÁ NEMOCNICE je třetím největším zdravotnickým zařízením v 

Libereckém kraji. Připomeňme si, že téměř kompletně byla nově vybudována v 

letech 1997 až 2002, v posledních jedenácti letech investovala do rozvoje a 

vybavení další miliony korun nejen ze svého, ale pravidelně přispívalo město, 

zbytek získala z evropských a státních 

fondů, od sponzorů i z dotací kraje. Do roku 

2020 plánuje nemocnice investice za 

dalších 470 milionů korun.  

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
adresa Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou  

Zřizovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou  

 VEDENÍ NEMOCNICE: ředitel MUDr. Vít Němeček, MBA * náměstek 

hospodářsko-technické správy Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M. * 

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jitka Řehořová, MBA 

 RADA NEMOCNICE DO 9. 12. 2018: Předseda Ing. Petr Beitl, primátor 

statutárního města Jablonec. Členové - MUDr. Ivo Jörg, emeritní primář 

interního oddělení.  MUDr. Marek Řehoř, lékař gastroenterologie. Ing. 

Miroslava Zajdová, akciová společnost Preciosa. Ing. Miloš Zahradník, 

náměstek primátora. * RADA OD 10. 12. 2018:  Předseda Mgr. David Mánek, 

náměstek primátora. Členové - MUDr. Miroslav Adam, lékař pediatrického 

oddělení. MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora. Ing. Štěpán Matek, 

náměstek primátora. MUDr. Michael Vraný, primář chirurgického oddělení. 

 KONTROLNÍ A PORADNÍ ORGÁNY:  Etická komise pro klinické hodnocení 

léčiv - předseda: MUDr. Martin Bartoň * Komise účelné farmakoterapie - 

předseda: MUDr. Lubomír Mourek * Tým pro prevenci a kontrolu infekcí – 

předseda: MUDr. David Semerák * Stravovací komise - předsedkyně: Miroslava 

Reczaiová * Inventarizační komise - předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, 

MBA, LL. M. - je předsedou i Škodní komise a Investiční komise * Skartační 

komise - předseda: MUDr. Vít Mairich. 

HOSPODAŘENÍ, DOTACE, INVESTICE   

VYKÁZANÝ ÚČETNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2018 

Celkem ztráta Kč -32 921 674,95 (v roce 2017: -16 015 194 * 2016: -14 794 671 * 

2015: -6 934 797), z toho  

 ztráta z hlavní činnosti -33 451 429,37 Kč  

(2017: -16 334 495 * 2016: -15 282 981 * 2015: -7 689 047,05),  

 zisk z hospodářské činnosti 529 754,42 Kč 

 (2017: 319 300 * 2016: 488 310 * 2015: 754 249). 
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ v roce 2018 dosáhly 3 883 000 Kč 

(rok 2017: 6 192 000 * 2016: 3 463 000 * 2015: 3 093 000 * 2014: 4 142 500), z toho:  

 500 000 Kč - Statutární město Jablonec, které coby zřizovatel každoročně 

přispívá z rozpočtu nejen na obnovu zdravotnické techniky, ale i na provoz. 

V roce 2018 to bylo stejně jako v roce 2017, 2016, 2015 a 2014.  

 2 305 000 Kč - Liberecký kraj, navýšením částky podporuje od roku 2016 

pohotovost (v roce 2017: 5 119 000 * 2016: 2 306 000 * 2015: 1 658 000 * 

2014: 1 653 000).  

 763 000 Kč - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2017: 483 000 * 2016: 

537 000 * 2015: 384 000 * 2014: 272 500 Kč).  

 315 000 Kč - Ministerstvo zdravotnictví ČR (2017: 90 000 * 2016: 120 000 * 

2015: 102 000 * 2014: 112 000). 

FINANČNÍ ZDROJE NA INVESTICE V ROCE 2018 dosáhly 103 863 000 Kč. 

Nemocnice investovala především do přístrojů, ale i do budov a nemedicínských 

technologií. Převažovaly investice financované z Evropských strukturálních 

fondů.  * Ve středu 16. 5. 2018 byla v areálu nemocnice slavnostně zahájena 
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stavba nového PAVILONU INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Po dvou letech příprav a čekání na 

dotační peníze ze státního 

rozpočtu jablonečtí zastupitelé 

rozhodli, že pavilon město 

vybuduje i bez státní dotace. 

Stavba za více jak 150 milionů 

korun je tak největší investiční 

akcí města v roce 2019. Otevření 

pavilonu je naplánováno na 

přelom roku 2019 a 2020. 

Nemocnice si slibuje, že po jeho 

zprovoznění se navýší kapacity 

intenzivní péče pro operační obory, zvýší se personální a přístrojová zastupitelnost a 

otevře se možnost pro rozšíření některých stávajících pracovišť. Výběrové řízení na 

dodavatele stavby vyhrála akciová společnost Metrostav.  

STATISTIKA: ZAMĚSTNANCI, LŮŽKA, VÝKONY 

NEMOCNICE V ROCE 2018 ZAMĚSTNÁVALA 827 lidí (rok 2017: 815 lidí a z toho 

198 mužů, 617 žen * 2016: 854 lidí / 191 mužů, 663 žen * 2015: 813 / 187 mužů, 626 

žen) v následujících kategoriích 

 146 lékařů a farmaceutů,  

 312 všeobecných a dětských sester, porodní asistentky,  

 232 ostatní zdravotnický personál – sanitáři, ošetřovatelky, fyzioterapeuti, 

laboranti,  

 137 technickohospodářští a další pracovníci.  

Jablonecká nemocnice slouží nejen pro Jablonec, ale i pro spádovou oblast s téměř 

devadesáti tisíci obyvateli. Zařízení disponuje téměř čtyřmi stovkami lůžek. Jejich 

využití a počty pacientů následují níže:    

 Akutní lůžka a jejich průměrná obložnost v roce 2017 byla 71,79 % (rok 2017: 

75,5 % * 2016: 77,2 % * 2015: 75,9 % * 2014: 76,5 % * 2013: 76,9 %). 

 Průměrná ošetřovací doba byla 4,6 dní (2017: 4,8 * 2016: 4,8 * 2015: 5 * 2014 i 

2013: 5,1). 

 Počet tzv. ´lůžkodnů´ dosáhl 79 917 (2017: 81 063 * 2016: 85 228 * 2015: 

82 025 * 2014: 83 791 * 2013: 83 876).  

 Nemocnice včetně následné péče v roce 2018:  

- 76 % průměrná obložnost (2017: 77 % * 2016: 79 % * 2015: 79,6 % * 

2014: 80,3 % * 2013: 80,7 %),  

- 5,99 dní průměrná ošetřovací doba (2017: 6 * 2016: 6,1 * 2015: 6,2 * 

2014: 6,4 * 2013: 6,3),  

- 103 159 lůžkodnů (2017: 104 579 * 2016: 108 103 * 2015: 105 454 * 

2014: 107 583 * 2013: 107 645), 

- 17 199 hospitalizovaných pacientů (2017: 17 322 * 2016: 

17 623 * 2015: 15 719 * 2014: 15 503 * 2013: 15 738),  
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- 6 652 operací (2017: 6 304 * 2016: 6 685 * 2015: 6 671 * 2014: 6 777 * 

2013: 6 467),  

- 1 481 porodů (2017: 1 457 * 2016: 1 570 * 2015: 1 357 * 2014: 1 326 * 

2013: 1 417). 

 Ambulantní péče: 224 968 ambulantních vyšetření (v roce 2017: 222 109 * 

2016: 225 643 * 2015: 196 616 * 2014: 195 484 * 2013: 192 096).   

POČTY VYBRANÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH V ROCE 2018 

 ARO: počet celkových anestezií byl 6 274 (2017: 6 452 * 2016: 6 396 * 2015: 

6 445 * 2014: 6 086 * 2013: 5 781), počet regionálních anestezií 1 213 (2017: 

1 156 * 2016: 1 305 * 2015: 1 138 * 2014: 1 428 * 2013: 1 447), počet 

porodních analgezií 388 (2017: 376 * 2016: 341 * 2015: 301 * 2014: 293 * 

2013: 313). * Poznámka: V 60. letech 20. století došlo k vyčlenění oboru od 

chirurgie. Jablonecká nemocnice v roce 1994 otevírala zcela nový 

pavilon operačních oborů, ARO slavilo v roce 2014 své dvacetiny. 

 GASTROENTEROLOGIE: gastroskopie 2 059 (2017: 1 998 * 2016: 2 391 * 

2015: 2 162 * 2014: 2 247 * 2013: 2 016), kolonoskopie 2 100 (2017: 2 338 * 

2016: 2 604 * 2015: 2 416 * 2014: 2 559 * 2013: 2 116), ERCP 597 (2017: 554 

* 2016: 605 * 2015: 576 * 2014: 541 * 2013: 534), EUS (endosonografie) 711 

(2017: 607 * 2016: 696 * 2015: 659 * 2014: 650 * 2013: 609). * V roce 2018 

gastroenterologické oddělení uspořádalo pět endoskopických 

workshopů pro odborníky z celé republiky, konaly se také workshopy 

ERCP a EUS s mezinárodní účastí.  

 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací 418 (2017: 

504 * 2016: 456 * 2015: 417 * 2014: 505 * 2013: 454), počet výkonů 1 013 

(2017: 1 010 * 2016: 1 086 * 2015: 1 117 * 2014: 1 128 * 2013: 1 159).  

 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 2 658 (2017: 2 615 * 2016: 

2 465 * 2015: 2 517 * 2014: 2 482 * 2013: 2 345), traumatologické operace 675 

(2017: 764 * 2016: 744 * 2015: 706 * 2014: 703 * 2013: 685), cévní operace 

133 (2017: 217 * 2016: 189 * 2015: 201 * 2014: 211 * 2013: 182), bariatrické 

operace 175 (2017: 105 * 2016: 91 * 2015: 95 * 2014: 88 * 2013: 96). 

 INTERNÍ ODDĚLENÍ: počet ambulantních vyšetření 10 294 (2017: 9 097 * 

2016: 9 435 * 2015: 9 400 * 2014: 7 211 * 2013: 7 439), UZ štítné žlázy 3 119 

(2017: 3 468 * 2016: 3 299 * 2015: 2 794 * 2014: 2 730 * 2013: 2 781), UZ 

karotid a žil 166 (2017: 143 * 2016: 217 * 2015: 268 * 2014: 283 * 2013: 522), 

ECHO kardio + jícen 1 570 (2017: 1 645 * 2016: 1 686 * 2015: 1 612 * 2014: 

1 606 * 2013: 1 959). 

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE: počet vyšetření 

celkem 3 091 917 (2017: 3 095 402 * 2016: 3 075 467 * 2015: 2 976 408 * 

2014: 2 898 571 * 2013: 2 836 211), pro lůžková oddělení nemocnice to byl 

počet 1 192 322 (2017: 1 195 043 * 2016: 1 118 529 * 2015: 1 201 602 * 2014: 

1 177 870 * 2013: 1 188 416). * V roce 2018 na oddělení klinické 
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biochemie a hematologie úspěšně proběhl pravidelný dozorový audit 

ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2013. V roce 2018 se nemocnice v 

řízení kvality prioritně zaměřila na problematiku infekcí spojených se 

zdravotní péčí, postupy při převazech a péči o rány, ověřila dodržování 

pravidel při identifikaci pacientů a prevenci stranové záměny či 

podávání transfuzních přípravků. 

 ONKOLOGIE: počet vyšetření 14 503 (2017: 14 097 * 2016: 13 003 * 2015: 

9 988 * 2014: 10 327 * 2013: 9 124), počet podaných chemoterapií 2 291 (2017: 

1 716 * 2016: 1 821 * 2015: 1 667 * 2014: 1 615 * 2013: 1 230), počet 

lymfodrenáže 4 531 (2017: 4 459 * 2016: 4 571 * 2015: 5 016 * 2014: 5 622 * 

2013: 5 605). * V rámci spolupráce s Komplexním onkologickým centrem 

vznikly v roce 2018 onkologické pracovní skupiny. V rámci 

mamografického screeningu přišlo na vyšetření 6 170 žen. Zachyceno 

bylo 32 zhoubných nádorů, z toho 18 v časné fázi onemocnění. 

VÝROČÍ: JABLONECKÝ KLUB ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ (JAKOP) byl založen 

z podnětu Michaely Häckelové v roce 1993, letos tedy slavil pětadvacetiny. 

V současnosti se na činnosti aktivně podílí 70 pacientů – členů klubu. Každý měsíc se 

koná členská schůze, kde se plánuje a připravuje další činnost, jako jsou přednášky se 

zdravotnickou tematikou, besedy, výlety do přírody, návštěvy kina, muzeí a divadel. V 

neposlední řadě se členové účastní rekondičních pobytů. Klub funguje díky sponzorům, 

zejména městskému úřadu a Nadaci Preciosa, kteří činnost klubu pravidelně podporují. 

 ORL: počet operací celkem 525 (2017: 535 * 2016: 729 * 2015: 611 * 2014: 

622 * 2013: 617), adenotomie 129 (2017: 123 * 2016: 189 * 2015: 162 * 2014: 

212 * 2013: 196), endoskopické operace v nosní dutině 186 (2017: 199 * 2016: 

250 * 2015: 217), screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 478 (2017: 

1 618 * 2016: 1 560 * 2015: 1 406 * 2014: 1 481 * 2013: 1 629). 

 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 953 (2017: 785 * 2016: 

877 * 2015: 862 * 2014: 774 * 2013: 715), TEP kyčelních kloubů 134 (2017: 

145 * 2016: 171 * 2015: 118 * 2014: 119 * 2013: 112), TEP kolenních kloubů 

145 (2017: 144 * 2016: 124 * 2015: 139 * 2014: 128 * 2013: 127). 

 PATOLOGIE počet pitev 32 (2017: 47 * 2016: 51 * 2015 + ordinariát soudního 

lékařství: 101, 2014: 290, 2013: 397), počet biopsií 9 001 (2017: 8 914 * 2016: 

9 429 * 2015: 9 760 * 2014: 9 193 * 2013: 8 632). * V roce 2018 obhájilo 

oddělení patologie po dvou letech dozorový Audit II od NASKL. 

PEDIATRICKÉ ODDĚLENÍ: ambulantní vyšetření 13 014 (2017: 10 191 * 

2016: 8 249 * 2015: 7 246 * 2014: 8 047 * 2013: 7 713), počet narozených dětí 

1 493 (2017: 1 464 * 2016: 1 580 * 2015: 1 363 * 2014: 1 327 * 2013: 1 433), 

počet dvojčat 8 (2017: 8 * 2016: 12 * 2015: 8 * 2014: 5 * 2013: 17). 

 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ – počet pacientů: magnetická rezonance 

6 297 (2017: 6 178 * 2016: 6 027 * 2015: 5 742 * 2014: 5 309 * 2013: 

5 112), CT 8 450 (2017: 8 601 * 2016: 8 425 * 2015: 7 776 * 2014: 7 582 * 
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2013: 7 452), skiagrafie 33 715 (2017: 32 285 * 2016: 31 877 * 2015: 31 618 * 

2014: 30 431 * 2013: 29 803), skiaskopie 1 272 (2017: 1 215 * 2016: 1 200 * 

2015: 1 272 * 2014: 1 228 * 2013: 1 121), UZ vyšetření 10 299 (2017: 10 556 * 

2016: 9 801 * 2015: 9 598 * 2014: 9 118 * 2013: 12 736). * V roce 2018 na 

radiodiagnostickém oddělení provedli jako první v republice vyšetření 

prostaty magnetickou rezonancí. Při zákroku použili endorektální 

cívku, dosaženo bylo vysoké kvality zobrazení. 

 REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA: počet lékařských vyšetření 

5 100 (2017: 4 472 * 2016: 4 189 * 2015: 4 448 * 2014: 3 522 * 2013: 3 495), 

počet výkonů fyzioterapeutů 152 363 (2017: 146 954 * 2016: 159 415 * 2015: 

162 486 * 2014: 158 204 * 2013: 190 813). 

 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 925 (2017: 928 * 2016: 978 

* 2015: 959 * 2014: 998 * 2013: 1 022), operace pro inkontinenci 52 (2017: 68 

* 2016: 72 * 2015: 94 * 2014: 80 * 2013: 85), onkologické výkony 287 (2017: 

306 * 2016: 492 * 2015: 668 * 2014: 278 * 2013: 218). * V roce 2018 na 

oddělení urologie začali lékaři používat ultrazvuk s fúzní navigační 

biopsií prostaty. Přístroj slouží k odhalení přítomnosti rakoviny prostaty 

a je šetrnější k pacientům. 

 CENTRÁLNÍ STERILIZACE: cykly v parním sterilizátoru 3 519 (2017: 3 855 

* 2016: 4 168 * 2015: 4 021 * 2014: 4 034 * 2013: 2 847). 

 

SPONZOŘI NEMOCNICE 2018 (finanční a věcné dary od 50 000 Kč) 

 NADACE JABLOTRON, Jablonec nad Nisou 

 NADACE NEMOCNICE v Jablonci nad Nisou 

 INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o., Jablonec nad Nisou 

 MEDTRONIC CZECHIA s.r.o., Praha • ŠRYTR PAVEL, Železný Brod 

 ROCHE s.r.o., Praha •  PHILIPS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Praha  

 OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., Praha 

NADACE NEMOCNICE byla založena v roce 1993 za 

účelem zajištění finančních prostředků na pořízení a 

obnovu zdravotnické techniky v jablonecké nemocnici. 

ZŘIZOVATELÉ: Československá obchodní banka, a.s., 

Komerční banka, a.s., Nadace Preciosa, TRW Automotive 

Czech, s.r.o., plus statutární město Jablonec. Nadace 

poskytuje finanční prostředky nejen nemocnici, ale i dalším 

zařízením a organizacím sídlícím v Jablonci a pečujícím o nemocné a postižené. 

PŘÍSPĚVKY NADACE NEMOCNICI – V roce 2018 nadace přispěla na pořízení dvou 

kardiotokografů s příslušenstvím pro GYP částkou 361 044 Kč. Roky předcházející: 

 2017 – 328 515 Kč na motorové dlahy pro CEDR a rehabilitaci  

 2016 – 300 000 Kč na generátor pro operace varixů a příslušenství 
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 2015 - 256 810 Kč na anesteziologický přístroj pro ARO na ERCP vyšetření  

 2014 - 276 475 Kč na sonoendoskop pro gastro 

 2013 - 210 000 Kč na vyšetřovací sestavu pro ORL 

 2012 - 398 241 Kč na cytoskop, 2x monitor, pojízdný RTG přístroj, fibroskop 

 2011 – 110 664 Kč na digitální RTG přístroj 

 2010 – 189 082 Kč na operační svítidlo 

 2009  - 313 000 Kč na 2 operační svítidla  

 2008 – na defibrilátor 107 646 Kč, na monitor životních funkcí 129 115 Kč, na 

EKG přístroj 35 739 Kč  

STRUČNĚ ZE ZAJÍMAVOSTÍ ROKU 2018 - Městské divadlo v Jablonci hostilo DEN 

JABLONECKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ. * AUKCE VÝTVARNÝCH PRACÍ, pořádaná 

statutárním městem, a výtěžek z NADACE KAPKA NADĚJE pomohly k pořízení 

přístrojů pro dětské oddělení. * V září se uskutečnil v nemocnici již 6. ročník akce DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, součástí byl doprovodný program s výstavou ´Hobby našich 

zaměstnanců´. * Nemocnice v roce 2018 také: vydala aktualizovanou sedmou verzi 

tištěné brožury PRŮVODCE PACIENTA, uspořádala v Eurocentru ODBORNÝ 

SEMINÁŘ PRO LÉKAŘE Z TERÉNU, zapojila se do EVROPSKÉHO TESTOVACÍHO 

TÝDNE HIV, v Jablonci se zúčastnila DNE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO 

SYSTÉMU, v Tanvaldě na 

oddělení CEDR se za 

spolupráce s Hasičským 

záchranným sborem konal 

cvičný POŽÁRNÍ POPLACH. 

* Jablonecká nemocnice 

řadu let pracuje s vlastní 

strategií kontroly a řízení 

kvality, která zvyšuje 

bezpečnost pacientů i 

zaměstnanců. Plní 

standardy kvality a 

bezpečí stanovené 

zákonem, ministerstvem 

zdravotnictví, ale i 

akreditačními standardy. 

V roce 2019 ji čeká již 

třetí reakreditace dle 

standardů Spojené 

akreditační 

komise. 
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DOPRAVA 
JABLONECKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST - V prosinci loňského roku 

zastupitelé odsouhlasili vznik akciové společnosti Jablonecká dopravní se stoprocentní 

majetkovou účastí města Jablonec nad Nisou a základním vkladem ve výši 2 miliony 

korun. Prvním krokem společnosti byla důkladná analýza a příprava zajištění městské 

autobusové dopravy v Jablonci. Ředitelem zbrusu nové společnosti se stal na základě 

řádného výběrového řízení. Luboš Wejnar z Jablonce, který skončil coby ředitel 

Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce, kde působil více než 6 let. Do nové 

funkce v městském dopravním podniku nastoupil od 1. května 2018. 

TERMINÁL: ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU - Architektonická soutěž 

úspěšně proběhla a Jablonec má jasno 

o podobě nového dopravního 

terminálu. Závazné stanovisko odborné 

poroty potvrdili jablonečtí radní ve 

čtvrtek 15. března. Stavba za cca 200 

milionů korun by měla vyrůst do roku 

2022. Autorem návrhu je pražské 

studio DOMYJINAK architekti - 

Václav Dvořák, Petr Šikola, Jan 

Černoch, Adam Bohatý, Kristýna 

Bednářová, Hana Klapalová. * ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ vyhlásila letos v lednu 

3. ročník České ceny za architekturu, kam se přihlásilo do uzávěrky 145 realizací z celé 

České republiky. Jablonecký terminál získal 1. cenu (s finanční odměnou 600 000 Kč) 

v kategorii ´Projektová dvoufázová kombinovaná otevřená architektonicko-urbanistická 

soutěž´, a to v konkurenci další 9 přihlášených. Porota pozitivně hodnotila celkové 

řešení terminálu, který považovala za moderní a srozumitelný, díky němuž dochází ke 

zvýšení atraktivnosti veřejného prostoru. Oceněno bylo centrální řešení odbavovací haly 

a skutečnost, že návrh reaguje na dostavbu ´krystalu´ u Muzea skla a bižuterie a 

zachovává výhledy na budovu. V hodnocení dále zaznělo: Plochy pro pohyb pěších 

jsou kryté, bezpečné a přehledné, severní část je v optimální návaznosti na 

Dolní náměstí. Řešení nejlépe akcentuje řeku Nisu, která dala městu název. 

Výhodou návrhu je také zastřešení bezúdržbovou lávkou. Velmi dobrý je vjezd 

do parkovacího domu mimo terminál, jelikož neovlivňuje prostor veřejné 

dopravy. Jedná se o nejzdařilejší, prostorově úsporné řešení…  

ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ - Od 1. září začal platit nový tarif pro městkou dopravu 

v Jablonci nad Nisou. Levněji se v městských autobusech začali vozit děti, studenti i 

senioři. Například roční časová jízdenka ze současných 4 660 Kč klesla na 3 650 korun. 

Výměr ministerstva financí (2/2018), který se prioritně vztahuje na železniční a 

meziměstskou dopravu, zavedl slevy ve výši 75 % pro cestující od 6 do 18 let, žáky a 

studenty od 18 do 26 let a seniory starší 65 let. Tarify městské hromadné 

dopravy jsou ovšem plně v kompetenci jednotlivých měst. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94196&x=857&y=570&test=ccc
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KULTURA 
PODPORA MĚSTA: DOTACE, DARY   

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

jabloneckého magistrátu svojí činností směřuje k naplnění strategie v oblastech, které 

má uvedené v názvu – tedy školství, kultury a sportu. Školství má už v této kronice své 

řádky, o kultuře a sportu budou pojednávat stránky následující. Oddělení spolupracuje s 

kulturními i sportovními subjekty na území města, organizuje jejich setkání, pořádá či 

spolupořádá řadu společenských akcí konaných v Jablonci nad Nisou, podílí se na 

povolování kulturních i sportovních akcí pořádaných různými subjekty v průběhu 

celého roku. Těch akcí není rozhodně málo, řada z nich byla již zmíněna. * 

K VÝZNAMNÝM AKCÍM, kde je hlavním pořadatelem město Jablonec, patřily: ples 

města, oslavy Dne učitelů, Den rodiny, Den otců, Týden seniorů, cena pro nadané či již 

21. ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů, letos na téma ´ Lípa náš národní 

strom´. Sázení památné lípy se pak konalo v parku u divadla. Vydařily se oslavy konce 

1. světové války, aneb jak se žilo na bojišti a nechyběla vzpomínková setkání při 

státních svátcích a výročích v měsících leden, květen, srpen, říjen a listopad. V prosinci 

se zájmu především rodin s dětmi těšila opět Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního 

stromu na Mírovém náměstí před radnicí. * K AKCÍM VZEŠLÝCH ZE SPOLUPRÁCE 

s dalšími subjekty patří již tradičně Den památek, festival Město plné tónů, Jablonecké 

podzimní slavnosti, trhy velikonoční i vánoční - včetně dalších adventních akcí, ale také 

Cena města tance, literární soutěž a od loňska nově Kinofest. * K INSTITUCÍM 

SPOLUPRACUJÍCÍM s městem v oblasti kultury se řadí každoročně: Dům dětí a 

mládeže Vikýř * Základní umělecká škola * základní a mateřské školy * Muzeum skla a 

bižuterie * Centrum sociálních služeb * ostatní neziskové subjekty. 

DOTACE, PENĚŽITÉ DARY - V roce 2018 na ně byla z rozpočtu města vyčleněna 

částka 13 045 700 Kč (v roce 2016: 13 320 000 * 2016: 11 406 000 * 2015: 9 884 000 * 

2014: 14 041 000). Přerozdělení koordinoval humanitní odbor jabloneckého magistrátu, 

kde je vedena kompletní agenda o financích poskytovaných sportovním, kulturním, 

vzdělávacím a dalším organizacím či subjektům. Komu a kolik:   

KULTURA 3 635 000 KČ, z toho:  

 3 590 000 Kč rozdělila žadatelům kulturní komise, včetně tříleté dotace, 

 45 000 Kč - údržba kostelních hodin včetně mimořádné opravy. 

SPORT 8 305 000 KČ, z toho: 

 8 100 000 Kč rozdělila sportovní komise, včetně tříleté dotace, 

 125 000 Kč – baseball Club Blesk, investice - projektová dokumentace,  

 80 000 Kč - ČLTK Bižuterie Jablonec, investice – víceúčelové hřiště. 

Podklady pro činnost komisí zajišťuje výše zmíněný odbor. Zbytek z vyčleněné částky 

rozdělovaly komise: humanitní 31 200 Kč, pro výchovu a vzdělávání 

300 000 Kč, 774 500 Kč činily dary, návratné finanční výpomoci či investice.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94476&x=640&y=512&test=ccc
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STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU je zřizovatelem, zakladatelem a 

podporovatelem řady organizací. Z kulturních institucí to jsou:  

 EUROCENTRUM, společnost s ručením omezeným (s.r.o.)  

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC, příspěvková organizace (p. o.)  

 MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC, obecně prospěšná společnost (o.p.s.)  

 JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o. p. s. 

 

EUROCENTRUM: VÍCEÚČELOVÝ AREÁL 

EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU, S.R.O.  

Jiráskova 2047/7, Jablonec nad Nisou * Jednatelka: Ing. Jana Pěnčíková  

Areál Eurocentra zahrnuje budovu Centra obchodní spolupráce - velký a malý 

sál, restauraci, letní scénu a výstavní pavilon označovaný písmenem ´A´ plus 

kino Junior. Pod správu Eurocentra patří také další dvě kina - Radnice a Letní. 

Víceúčelový areál v samém středu města poskytuje vynikající zázemí 

kulturním i společenským akcím pořádaných nejen 

Eurocentrem, ale také jinými subjekty – 

podnikatelskými počínaje přes samosprávu až po 

různá občanská sdružení. Sály (velký sál viz foto), 

pavilony, salonky poskytují zázemí pro konference, 

školení, firemní akce, semináře, kulturní akce, plesy 

plus akce na klíč včetně zajištění doprovodných 

služeb - VIZ KRONIKA 2015 A 2016.  

ROK 2018 - Po rezignaci Karla Peterky, který na pozici jednatele Eurocentra vydržel 

jen jeden měsíc, vedení radnice vypsalo v březnu na tento post nové výběrové řízení. 

Jednatelkou se stala Ing. Jana Pěnčíková. * V SEZNAMU ZÁKAZNÍKŮ Eurocentra jsou 

mimo jiné: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR * akciové 

společnosti Atotech CZ, ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a další firmy * 

Krajská hospodářská komora a Krajský úřad Liberec * z Jablonce základní i střední 

školy, zájmová sdružení i spolky. * Rok 2018 byl pro činnost Eurocentra úspěšný. Díky 

vysoké profesionalitě akcí získala společnost částku 

 570 000 Kč (v roce 2017: 571 000 * 2016: 641 000 Kč) z dotací a sponzorství 

mimo svůj rozpočet.  

Společnost Eurocentrum i v roce 2018 pořádala vlastní kulturní akce, jako jsou koncerty 

domácích i zahraničních interpretů, divadelní představení pro dospělé i děti, výstavy, 

městské slavnosti, mezinárodní veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour a téměř 

každý den po celý rok ´běželo´ promítání několika filmů denně ve dvou kamenných 

kinech a během léta i v kině letním. Akce Eurocentra navštívilo v roce 2018 

 16 000 diváků (vloni: 14 000 * 2016: 12 000). Velký úspěch u nich slavily 

tradičně čtvrteční koncerty Jabloneckého kulturního léta na Letní scéně 

Eurocentra a nedělní produkce v Tyršových sadech.  

http://www.arpzpd.cz/
http://www.atotech.com/en/region/europe/czech-republic/uvod.html
http://www.atotech.com/en/region/europe/czech-republic/uvod.html
http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance-d00013163
http://www.khkliberec.cz/
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 208 000 Kč (vloni: 294 000 * 2016: 357 000 Kč) získalo od prestižní organizace 

evropských kin Europa Cinemas středisko Kina, které díky dramaturgii 

zaznamenalo návštěvnost stejně jako v loňském roce ve výši 52 000 diváků 

(v roce 2016: 62 000). * Vedle běžného promítání mohli diváci navštívit i 

projekty typu Metropolitní 

opera v přímém přenosu, 

Biosenior, Mimikino, Filmový 

klub a podobně. V listopadu se 

konal filmový festival Kinofest 

zaměřený právě na propagaci 

uvedených projektů.  

Podle údajů Unie filmových 

distributorů jsou jednosálová kina 

stále hojně navštěvovaná. Ročně do 

nich zajdou průměrně necelé čtyři miliony diváků, nejčastěji mladí 

vysokoškoláci. Převažují ženy, které k návštěvě kina preferují víkend a osmou 

hodinu večerní. Většina těchto diváků je klasickým biografům věrná, dávají jim 

jednoznačně přednost před multiplexy. Mezi ta typická jednosálová patří i kina 

v Jablonci nad Nisou – RADNICE A JUNIOR. V létě jejich nabídku rozšiřuje také 

LETNÍ KINO. Pro své diváky připravuje tým místních kin řadu projektů, některé z nich 

byly již zmíněny výše.  * V PÁTEK 29. ČERVNA se uskutečnilo slavnostní 

zahájení sezony Letního kina v Jablonci. Promítal se film, který si vybrali diváci 

prostřednictvím internetového hlasování. Vyhrála rodinná komedie Jumanji: 

Vítejte v džungli! Projekce začala po setmění, zhruba ve 22 hodin. Brána kina 

se ale otevřela pro diváky už odpoledne úderem patnácté hodiny. V areálu byly 

připravené aktivity pro děti i dospělé. Vyzkoušet si mohli například filmové 

šarády nebo složení filmových puzzle. Nechybělo občerstvení, které tradičně 

zajistila Kavárna Pokec. Počínaje 29. červnem nabízelo Letní kino, které se nachází v 

příjemném prostředí lesoparku, filmové zážitky pod širým nebem každý den. Hrálo se 

za každého počasí, organizátoři 

měli k zapůjčení deštníky i 

deky. Co se týče letní projekce, 

diváci se potěšili mnohými 

filmovými novinkami: Mamma 

Mia, Here We Go Again nebo 

Mission, Impossible – Fallout. 

Na plátně se objevilo také 

pokračování oblíbeného 

animáku Úžasňákovi 2 a také 

Hotel Transylvánie 3 - 

Příšerózní dovolená.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93769&x=800&y=529&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94905&x=855&y=570&test=ccc
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA: PŘISTIŽENI PŘI ČTENÍ 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou * 

Ředitel: Mgr. Zbyněk Duda 

Nové logo má knihovna od roku 2015. Patronát nad tvorbou převzala 

jablonecká Střední umělecko-průmyslová škola, jejíž studentka oboru grafický 

design Gabriela Tonevová logo navrhla. Inspirovala ji při tom plastika Ruce od 

Vratislava Karla Nováka, která je umístěna ve vstupní hale knihovny.  

ROK 2018 -  V ´osmičkovém´ roce knihovna připomenula nejedno výročí. V prvé řadě 

to bylo 100. let od vzniku Československa, které byly provázeny: 

o literární soutěží Bylo, nebylo - sto let tomu,  

o celoročním vědomostním kvízem Znáte-víte-tušíte,  

o medailonky autorů a výstavkami knih z doby 1. republiky v rámci celostátní 

kampaně Týden knihoven,  

o přednáškami o životě v Jablonci z přelomu let 1918 a 1919.  

95. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NĚMECKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY - Dne 7. července 1923 

byla slavnostně otevřena Německá knihovna města Jablonce nad Nisou (Die Deutsche 

Bibliothek der Stadt Gablonz a. N.). Sídlo našla ve východním křídle budovy dnes již 

neexistující dívčí školy na nynější Komenského ulici. Založení knihovny podporovala 

řada tehdy významných osobností. Mezi nimi byl v roce 1918 zesnulý Dr. Anton 

Randa, který knihovně ve své závěti odkázal nemalou finanční částku a svoji 

soukromou knihovnu čítající okolo tisíc pět set svazků. Knihovníkem byl jmenován 

učitel Julius Streit, jehož jméno bylo s knihovnou spojeno po celou dobu její existence. 

Byla jmenována knihovní rada, předsedou se stal starosta města Karl. R. Fischer. Bylo 

dbáno na to, aby v knihovně byla zastoupena nejen kvalitní naučná literatura, ale i 

beletristická díla německých a světových autorů. Na nákup knih, novin a časopisů byla 

přidělena částka přibližně třicet tisíc korun. Čtenáři si knihy vybírali pouze podle 

seznamu.  V roce 1933 se knihovna přestěhovala do uvolněné budovy staré radnice na 

Neuer Markt (dnešní Dolní náměstí, kterou užívala až do svého uzavření v roce 1945.     

90 LET UPLYNULO V LEDNU od smrti významného jabloneckého knihkupce a 

nakladatele Emila Böhmeho. Městská knihovna se rozhodla připomenout toto výročí 

prostřednictvím výstavy, která návštěvníky seznámila nejen se základními 

životopisnými údaji Emila Böhmeho a jeho rodiny, ale i s produkcí jeho nakladatelství, 

s historií vydávání novin v Jablonci nad Nisou i osudem jeho podniku po 2. světové 

válce. Výstava byla zpřístupněna 1. března v přízemí budovy knihovny na chodbě k 

multimediálnímu oddělení a skončila v září, kdy ji nahradila expozice věnovaná:  

40. VÝROČÍ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE objektu staré radnice pro účely knihovny. 

Výstava zachycovala poslední velké a zásadní úpravy. Objekt staré radnice byl také 

představen kolemjdoucím Lidickou ulicí výstavou zvětšených výřezů z historických 

fotografií, kde jsme si sami pomocí samolepicích fólií mohli porovnat stav i 

proměny budovy na počátku i konci dvacátého století se současnou podobou.  
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DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY ROKU 2018: Oddělení pro mládež se 

stalo kontaktním centrem v soutěžním projektu České televize Skautská pošta. * Ve 

spolupráci se vzdělávacím centrem Educa byl otevřen neformální JAZYKOVÝ KLUB 

ČEŠTINY pro cizince, kteří si chtěli vylepšit své jazykové znalosti. * Seniorům 

knihovna nabídla cyklus HRÁTKY S PAMĚTÍ, ve kterém pracovali pod vedením 

certifikovaného trenéra. * Pět studentů virtuální univerzity třetího věku splnilo 

podmínky k slavnostní promoci v Praze. * Titulem ČTENÁŘ ROKU knihovna ocenila 

nejmladší čtenáře - Anežku Randákovou, Miu Rasko a Františka Klímu. * 

Prvoregistrací zdarma, výtvarnou soutěží na rodinné téma a rozšířenou nabídkou 

společenských her byla podpořena nová kampaň TÝDEN RODINY OFF-LINE. * 

Kolektiv knihovny se připojil ke sbírce pro 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ. * Soutěž na 

podporu četby Lovci perel byla nahrazena akcí 

KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI. * 

Křížovkářská ZLATÁ MAKOVICE 

připomenula turistické cíle a zajímavosti 

regionu. * X. ročník fotografické soutěže nesl 

téma PŘISTIŽENI PŘI ČTENÍ. Vybrané 

soutěžní snímky byly vystavené nejen 

v Jablonci, ale také v Krkonošské knihovně v 

Jelení Hoře. * Krásy a zajímavosti Dolního 

Slezska čtenářům přiblížila výstava polského 

fotografa Piotra Miemiece. * Během roku 

proběhlo v knihovně mnoho zajímavých 

setkání, například se zahraničním zpravodajem 

České televize Martinem Jonášem a jeho manželkou Veronikou Jonášovou, autorkou 

stylového průvodce Berlínem, s autorem historických detektivek Vlastimilem 

Vondruškou. O životě žen po padesátce si účastníci pohovořili s Danielou Kovářovou a 

Radimem Uzlem, o léčivé síle bylin s Jarmilou Mandžukovou a s Otou Karsem 

zavzpomínali na dětskou filmovou i televizní hvězdu Tomáše Holého. * Na webových 

stránkách knihovny byly zveřejněny záznamy z databáze osobností regionu, 

připravované studovnou v papírové verzi. * INVESTICE * Zřizovatel poskytl nejen ceny 

pro vítěze soutěží, ale zajistil opravu odtoků odpadů ve sklepním prostoru a opravil 

skleněné dveře vestibulu oddělení pro mládež. 

Knihovna pořídila sestavu reproduktorů pro 

audiovizuální sál, kopírku, magnetickou tabuli 

a obměnila PC sestavy, tiskárny a koberce v 

provozech. Z projektu Záruky pro mladé v 

Libereckém kraji, organizovaného Úřadem 

práce ČR, získala knihovna nového 

pracovníka pro oddělení půjčoven. 
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MĚSTSKÉ DIVADLO: ZAPLNĚNÉ JEVIŠTĚ I FOYER 
Adresa: Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou  

 Právní forma: obecně prospěšná společnost   

ředitel: Mgr. Pavel Žur, zastupitel, sbormistr 

dětského pěveckého sboru Vrabčáci 

od 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018 * správní rada: JUDr. Petr Brabec - předseda * Ing. Zdeněk 

Janeček * MUDr. Alexandra Jörgová * Ing. Jana Hamplová * MUDr. Věra Fastrová * 

Mgr. Jiřina Zahradníková, PhD * dozorčí rada: Božena Měchurová – předsedkyně * 

Ing. Antonín Schäfer * Mgr. Vlasta Balatková *  

 

Základní kámen divadla byl položen 18. srpna 1906 v den 76. narozenin císaře 

Františka Josefa. Stavba trvala třináct měsíců, tehdy zde pracovalo přes 

padesát firem. Poprvé se jeho opona zvedla v sobotu 21. září 1907… 

ROK 2018 – Divadlo vstoupilo do své jednadvacáté sezóny v novodobé historii. Nejen 

z pohledu dramaturgie a dlouhodobě sledovaných parametrů, ale především ze strany 

diváků patřil rok 2018 k velmi zdařilým. Pozoruhodné je, kterak si divadlo drží 

vybudovanou prestiž i pověst jedné z nejvýznamnějších institucí města a regionu. V 

průběhu roku nabídlo divadlo širokou, žánrově pestrou a kvalitní nabídku současné 

divadelní a hudební tvorby, hostovala zde profesionální divadla z celých Čech, divákům 

se představili umělci a interpreti zvučných jmen. K vrcholům 

sezóny patřily především koncerty špičkových interpretů 

klasické hudby. U příležitosti 100. výročí vzniku republiky se 

uskutečnil slavnostní koncert, na němž vystoupil přední český 

hobojista Vilém Veverka společně se souborem Barocco Sempre Giovane. Famózním 

večerem byl koncert věnovaný sto letům nezávislosti Československa a Polska s 

názvem HUDBA MEZI HRANICEMI. Konal se za čestného sponzorství Velvyslanectví 

České a Polské republiky, Libereckého kraje a podpory Euroregionu Nisa. Co se 

programu týká, dalo by se ještě dlouze pokračovat.  
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STATISTIKA: HOSPODAŘENÍ, DIVÁCI A PŘEDSTAVENÍ  

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE skončilo v roce 2018 ztrátou ve výši 17 000 Kč (rok 

2017: zisk 3 000 * 2016: ztráta 13 000 * 2015: ztráta 131 000 * 2014: zisk 170 000 * 

2013: ztráta 1 533 000). Finanční krytí činnosti divadla:  

 10 485 000 Kč tj. 48,5 % příjmy z vlastní činnosti - vstupné, pronájmy, reklama 

atd. (v roce 2017: 9 243 000 * 2016: 9 019 000 * 2015: 8 406 000),  

 11 022 000 Kč tj. 51,0% provozní dotace z veřejných zdrojů - zakladatel 

statutární město Jablonec, Státní fond kultury ČR, Ministerstvo kultury ČR, 

Liberecký kraj. Z toho 10 920 000 Kč příspěvek na provoz od zakladatele (2017: 

10 520 000 * 2016: 10 010 000 * 2015: 9 338 000 Kč). 

 110 000 Kč tj. 0,5 % prostředky z neveřejných zdrojů – dary. Nejštědřejší dárci: 

54 000 Kč firma Gerex s.r.o., Liberec * 25 000 Kč Slavomír Moleš, Liberec * 

20 000 Kč Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou. 

STATISTIKA: DIVÁCI, PŘEDSTAVENÍ - Městské divadlo v Jablonci v roce 2018 

 navštívilo celkem 64 923 diváků (v roce 2017: 71 852 * 2016: 72 373 * 2015: 

64 340 * 2014: 57 836), z toho bylo 35 504 diváků na akcích pro širokou 

veřejnost (2017: 37 794 * 2016: 37 574 * 2015: 38 419), 14 235 diváků na 

představeních pro školy (2017: 17 852 * 2016: 17 173 * 2015: 17 421), 12 500 

diváků v rámci pronájmů a agentážních akcí (2017: 11 000 * 2016: 11 000 * 

2015: 8 500), 1 684 na akcích mimo prostory divadla, (2017: 5 206 * 2016: 

6 626 * 2015: 5 120),  

 realizovalo 188 akcí (2017: 205 * 2016: 207 * 2015: 208 * 2014: 174), z toho 

105 pro veřejnost (2017: 111 * 2016: 110 * 2015: 112 * 2014: 98), 47 pro školní 

mládež (2017: 59 * 2016: 60 * 2015: 61 * 2014: 58), 24 pronájmů, 11 akcí 

mimo prostory divadla a 1 agentážní akci - v rámci agentážní činnosti 

zprostředkovalo divadlo činoherní představení pro Nemocnici Jablonec. 

 Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra – uskutečnila se 43x s 

průměrnou návštěvností 434 diváků (2017: 44x s 423 * 2016: 40x s 415 * 2015: 

40x s 417 * 2014: 35x na velké scéně a 2x na malé scéně, s průměrnou 

návštěvností 412 diváků). 

 Kmenový repertoár divadla tvořila, stejně jako v uplynulých letech, představení 

předplatitelských skupin, kterých bylo připraveno šest, a to: 

 - tři činoherní (DA, DB a představení tematicky zaměřených na mládež DS),  

- kombinovaná řada se zastoupením různých žánrů (ND),  

- představení pro děti (RD), 

- cyklus koncertů vážné hudby (H). * Z výše uvedených předplatitelských 

skupin byl tradičně největší zájem o DA - průměrná návštěvnost 485 diváků 

(2017: 481 * 2016: 485 * 2015: 439 * 2014: 451) a skupinu DB - průměrná 

návštěvnost 421 diváků (2017: 444 * 2016: 436 * 2015: 442 * 2014: 427). 

 Nejžádanějším představením se stalo představení Divadla Járy Cimrmana, které 

navštívilo 610 diváků. Následovalo improvizační představení Jaroslava Duška 

Čtvrtá dohoda (606 diváků). 
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 I v uplynulém roce divadlo poskytovalo všechny zavedené slevy - zvýhodněné 

vstupné pro skupinu DS (Divadlo studentům), seniorům byly věnovány koncerty 

a představení se vstupem zdarma, případně s výraznou slevou z ceny vstupenky. 

Majitelům hudebního cyklu H. skupiny ND, DS a RD byly nabídnuty v průběhu 

sezóny prémiové vstupenky na mimořádné koncerty a představení. Slevy při 

nákupu vstupenek nadále mohli využít rovněž držitelé ZTP a ZTP/P průkazek. 

  Pro návštěvníky divadla zůstal nadále zachován zdarma speciální autobusový 

spoj po skončení večerních představení. 

PROSTORY DIVADLA byly v roce 2018 poskytnuty - Smíšenému pěveckému sboru 

Janáček * Folklórnímu souboru písní a tanců Nisanka * Taneční škole X-Dance * 

Dětskému pěveckému sboru Vrabčáci * Evropskému centru pantomimy neslyšících * 

Gymnáziu v Jablonci * Nadaci Preciosa * společnosti CCL Conference Czechoslovakia 

LTD. * Sokolské župě Ještědské * Libereckému kraji * skupině Ladybirds * a také 

 TANEČNÍMU A POHYBOVÉMU STUDIU MAGDALÉNA – To mimo jiné zvalo 

počátkem června do divadla přátele tance na své závěrečné představení 

prezentující v programu choreografie svých žáků a studentů. Magdaléna, která 

letos oslavila 20. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ, si mohla připomenout řadu 

výjimečných výsledků a ocenění své práce. Tím jsou například pravidelné 

nominace na celostátní přehlídky scénického tance a pohybového divadla i 

prestižní mezioborový festival  Jiráskův Hronov.  

Vraťme se však na prkna jeviště jabloneckého divadla: Své hudební i komponované 

projekty zde několikrát realizovala jablonecká Základní umělecká škola i statutární 

město Jablonec. * ARBOR – spolek pro duchovní kulturu z České Lípy připravil v 

rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica výjimečný koncert 

mezzosopranistky Magdaleny Kožené a souboru Collegium 1704.   

VÝSTAVY VE FOYER prezentují začínající i zavedené umělce. V roce 2018 se zde 

konalo osm výstav. Intuitivní tvorba (Lucie Slaninová), Souznění s krajinou (Jana 

Kučerová), Příroda objektivy členů fotoklubu Nekras, Svět kolem nás objektivem a 

malbou (Jiří Bičiště – Miroslav Bičiště), Maturita 2018 (maturanti ze SUPŠ a VOŠ 

Jablonec), Keramičky od Magdičky (ženy z keramického kroužku Magdy Jirsové), 

Výstava obrazů k 17. listopadu a české státnosti (Josef Vokál). Největší ohlas si získala 

výstava mladé umělkyně Žanety 

Elisové. Její Tajuplný svět, 

zachycený na velkých plátnech, 

jako by vypadl z fantastické 

knížky (ukázka z její výstavy 

vpravo na snímku). Všechny 

výstavy si mohli návštěvníci 

prohlédnout před představením 

nebo během přestávky. Jen 

samotných vernisáží se zúčastnilo 

na 400 lidí.  
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TANEC, TANEC - 32. ročník národní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých 

se u nás v divadle a Eurocentru konal na konci října. Připomeňme, že přehlídku začal 

hostit Jablonec před šestnácti lety. Před deseti lety se město Jablonec rozhodlo udělovat 

také svou vlastní cenu - udělovanou na základě doporučení odborné poroty za výrazný 

umělecký počin a osobitou výpověď v tanci. Zatímco v předešlých letech vybraný 

soubor dostal darem několikadenní rezidenční pobyt v Jablonci, na kterém vznikla před 

dalším ročníkem přehlídky choreografie spjatá s městem, má od loňska CENA MĚSTA 

TANCE podobu křišťálové plastiky. K ní je přidán šek na 20 000 korun, finance může 

oceněný soubor využít dle vlastního uvážení. Cenu si letos stejně jako vloni odvezl 

soubor ZUŠ Klapkova z Prahy. Vedle toho bylo uděleno šest speciálních cen od 

jednotlivých členů poroty, vyjadřujících jejich osobní estetický názor. Jedna z těchto 

cen zůstala doma. Porotkyně Bára Látalová udělila totiž speciální cenu  

 PETŘE ENDLEROVÉ, a to za lásku a oddanost tanci v jabloneckém kraji 

a za osobité moderování celostátní přehlídky Tanec, tanec.   
Petra Endlerová je vedoucí osobností jablonecké skupiny scénického tance Parau Parau, 

kterou založila před 20 lety. Na letošním ročníku národní přehlídky se skupina 

představila choreografií na hudbu Antonína Dvořáka NENÍ NAD DOBROU POVĚST, o 

níž soubor napsal: Kdy jindy než v předvečer oslav sta let od vzniku naší 

republiky nezabrousit mezi bájné pověsti české, jež se staly inspirací 

této choreografie. 
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JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM: 30 RO(C)KŮ  

Právní forma: obecně prospěšná společnost  

Adresa: Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou  

Ředitel: Petr Vobořil  

Jablonecké kulturní a informační centrum 

sídlí v bývalé faře, která s kostelem sv. Anny 

představuje nejstarší a nejvýznamnější stavební historickou památku města a 

neopominutelnou dominantu v původním centru obce. Manželé Scheybalovi 

zakoupili objekt bývalé fary v šedesátých letech minulého století a postupně ho 

přeměnili na pozoruhodné místo, kde se spojoval archiv a knihovna 

soukromého badatele s ateliérem kreslíře a ilustrátora. Po jejich smrti se stal 

objekt majetkem města a v roce 2012 byla dokončena jeho rekonstrukce na 

 víceúčelové kulturní centrum Dům Jany a Josefa V. Scheybalových…  

JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM (JKIC) se zabývá těmito 

základními okruhy činností: cestovním ruchem, kulturou, historií, vzděláváním a 

ekologií. Doplňkovou činností je dokumentační centrum, které digitalizuje a spravuje 

archivní materiály.  Činnost probíhá v pěti střediscích, která úzce spolupracují a jejichž 

fungování se vzájemně prolíná. Vedle Jabloneckého kulturního a informačního centra, 

které zajišťuje chod Turistického informačního centra, Památníku 

manželů Scheybalových, kostela sv. Anny (od roku 2013) a Centra ekologické výchovy, 

sídlí na faře i výstavní síň neziskové organizace Městská galerie MY. * Druhým rokem 

JKIC pravidelně sestavuje kulturní přehled o aktuálním dění ve městě a vydává ho 11x 

ročně v tištěné podobě pod názvem JABLONECKÝ KALENDÁŘ.  

ROK 2018 - O kvalitě služeb JKIC svědčilo opětovné obhájení certifikátu I. stupně 

Českého systému kvality služeb „Q“. * Jablonecké kulturní a informační centrum 

organizovalo výstavy, koncerty či vzdělávací akce nejen v prostorách, které má ve své 

správě, ale bylo koordinátorem a spolupořadatelem dalších významných akcí ve městě. 

Nejnavštěvovanější byly: 

 VÝSTAVA ZIMNÍ POHÁDKY S M. JÁGREM, která byla otevřena na sklonku 

loňského roku a skončila koncem letošního března. Akce byla doplněna 

promítáním v kině Junior a programem pro děti v době pololetních prázdnin. 

 MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM (18. 5. 2018) probíhala opět současně v 

Jablonci, Liberci a Vratislavicích, program byl 

koordinován a návštěvníci hojně využívali 

kyvadlové dopravy mezi městy.   

 JABLONECKÉ KOSTELY OTEVŘENY (červenec až 

srpen) – Cyklus nabídl jednak prohlídky místních 

sakrálních památek, což ocenili především turisté, a 

také pravidelné varhanní koncerty. Letošní 

koncertní program byl orientován na různá 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95346&x=855&y=570
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stylová období a doplněn o další sólový nástroj mimo varhany. Průběh byl 

poznamenán v závěru pokročilým poškozením varhan v kostele Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova, kdy musel být koncert přesunut do kostela sv. Anny (Foto: 

kostel sv. Anny – věž a výstava v rámci Dne evropského dědictví).  
  

DALŠÍ HUDEBNÍ AKCE V KOSTELE SVATÉ ANNY se 

konaly i mimo uvedený cyklus. Byl to například jarní 

koncert Music Export Selection, absolventský koncert 

žáků ZUŠ, Otvírání studánek či Varhany – nástroj pokoje 

(jeden z posledních veřejných recitálů legendárního 

varhaníka Jaroslava Vodrážky). Následovalo zahájení 

adventu či Rodinný varhanní koncert. Ještě před tím 

mimořádným počinem byl podzimní koncert Nokturno pro 

2862 hlasů varhaníka z Neugablonz, Albina Wirbela, jenž 

ve svém sólovém recitálu – benefici pro nadační fond Jablonecké varhany - přednesl 

rovněž skladbu věnovanou přátelství s partnerským městem Jablonec. 

 DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (15. 9. 2018) je výjimečnou akcí, do které se 

každoročně zapojuje více subjektů. Součástí je i ražba pamětní mince. 

Foto (zleva): Pamětní mince Dne evropského dědictví 2018 * Raznice a ražba   

POČTY NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2018:  

 Turistické informační centrum: 36 601 návštěvníků (rok 2017: 30 333 * 2016: 

26 141 * 2015: 26 697 * 2014: 23 542).  Pro větší pohodlí turistů i obyvatel 

Jablonce je od roku 2015 v provozu druhý turistický point přímo v budově 

radnice na Mírovém náměstí v rámci tamního informačního střediska. V době 

plného provozu (červen – září) pracoviště obsloužilo 2 793 návštěvníků, z toho 

bylo 185 cizinců. * V roce 2018 bylo infocentrum s velkým úspěchem 

zapojeno do celostátní hry Sežeňte ovečky organizované ČT Déčko.  

 Kostel sv. Anny: 9 436 návštěvníků (2017: 9 344 * 2016: 8 649 * 2015: 7 539), 

z toho na koncerty přišlo 2 480 lidí, na výstavy 4 119 a 2 837 na ostatní akce.  

 Památník manželů Scheybalových: 6 150 návštěvníků (2017: 8 194 * 2016: 

4 908 * 2015: 4 837).  

 Ekologické výukové programy: 4 530 dětí (2017: 4 005 * 2016: 4 137), akce pro 

veřejnost 2 352 lidí (2017: 2 117 * 2016: 4 836). 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95351&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95352&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95367&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95348&x=855&y=570
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ČESKO-POLSKÝ PROJEKT A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE 

30 RO(C)KŮ BEZ OPONY / 30 RO(C)K BEZ KURTYNY je česko-polský 

projekt, jehož realizátorem je Jablonecké kulturní a informační centrum s partnerem 

Teplickým kulturním centrem „Przystań Twórcza“ v oblasti využití potenciálu 

kulturních zdrojů. Konkrétně jde o spolupráci při organizaci série kulturních pořadů 

k 30. výročí pádu komunistického režimu, které si budou jak Česko i Polsko připomínat 

v roce 2019. V rámci projektu budou v Jablonci nad Nisou a v Jelení Hoře a blízkém 

regionu od listopadu 2018 do listopadu 2019 probíhat výstavy, koncerty, přednášky či 

workshopy tematicky spjaté s komunistickým odbojem v různých formách. Hlavním 

cílem projektu je však nejen připomenutí tohoto významného výročí, ale také zvýšení 

návštěvnosti Jablonecka a Jelenohorska plus společná propagace kulturního dědictví 

s využitím potenciálu společných kulturních zdrojů, kterým je právě 30. výročí pádu 

komunismu. * Projekt je financovaný z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa (Program 

Interreg V-A Česká republika – Polsko) a celkový příspěvek Evropské unie 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt činí 51 922 €, z toho 30 000 € pro 

českého partnera a 21 922 € pro polského. 

Sedmdesátá léta 20. století přinesla do Jizerských hor masový turistický ruch. 

Socialistická rekreace pod 

hlavičkou ROH zůstává ve 

vzpomínkách dodnes, stejně jako 

tehdejší rekreační chaty. A právě 

proměnu Jizerských hor a části 

Krkonoš zachytila výstava s názvem 

„Rekreace za ROHem“, která tvoří 

jednu z prvních aktivit uvedeného 

česko-polského projektu. Začátkem 

listopadu byla k vidění v Polsku, do Jablonce doputuje v květnu příštího roku. 

ZE STARÉ ŠKOLY – „Nejednou se učení odbývalo přímo v obytné světnici, 

takže při vyučování kantorka vařila, prala, přebalovala děti, předla. V horách 

býval v „učebně” stav, na Jablonecku i stroj na sekání korálů, tzv. cojk nebo 

klemprda. Platy učitelů nebyly stálé. Sobotales závisel na podpoře vrchnosti a 

představenstva obce; někdy patřil ke škole kousek pole a louky…," dovídáme se z 

národopisných studií Jany Scheybalové o těžkém učitelském živobytí. Kresby a texty 

národopisců Jany a Josefa V. Scheybalových byly hojně zastoupeny na výstavě Ze staré 

školy (v Domě Scheybalových od 27. 3. do 30. 9. 2018), takže si šlo bez problémů 

představit, jak vypadala venkovská škola, kde se především v zimě scházely děti z 

širokého okolí a jak se asi žákům pracovalo v dřevěných lavicích. Na Scheybalových 

kresbách je zachycena i pověstná oslovská lavice a hudební nástroje, které visely ve 

třídě pod stropem schované zde před vlhkostí, ale i roubené stavení v Pasekách nad 

Jizerou, kde působil známý kantor, houslař a písmák Věnceslav Metelka. 

Díky spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a Památníkem 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95757&x=855&y=570&test=ccc
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zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou představila výstava i zajímavou kolekci 

autentických školních pomůcek a učebnic z doby první republiky i originálních sešitů a 

žákovských prací. Dobovou atmosféru dokreslují pak úryvky z třídních knih nebo 

omluvenky: Pane Řídící! Jak Vám povědomo, minulý pátek nebylo možno od nás 

do školy, skrz metelici a vítr, proto sme Mařenku do školy neposlali. S 

pozdravem Koldovský na Tomšově.“ * Irma nemohla včera přijít do školy, že si 

v úterý promočila střevíce a ráno to bylo úplně mokré, tak že se nemohla obout 

a jiné na přezutí nemá, musela jsem to nechat sušit, vždyť by byla nemocná. 

Marie Janoušková. – Inu, za první 

republiky to zkrátka neměli lehké ani 

učitelé ani žáci, ba ani rodiče. * Podpora 

vzdělávání, zřizování škol a stavba 

školních budov patří ke znakům 

prosperity a osvíceného řízení obcí, a na 

to měl Jablonec v době první republiky 

štěstí. Už z dřívějších dob se mohl pyšnit 

několika německými školami a zrod nové 

republiky sebou přinesl i rozvoj českého 

školství. PRVNÍ ČESKÁ ŠKOLA V JABLONCI zahájila vyučování v roce 1889 jako 

jednotřídní matiční škola. Vznikla z podnětu pilníkáře Antonína Chvojky, který odkázal 

Ústřední matici školské svůj dům v Kamenné ulici číslo popisné 404 pod podmínkou, 

že nejdéle do pěti let od jeho smrti bude v tomto domě zavedeno české školní 

vyučování. Počátky však nebyly jednoduché, až po vyhlášení samostatného 

Československa v říjnu 1918 začala být situace pro české školství příznivější. Ustalo 

pronásledování rodičů, kteří dali své děti do české školy, a počet žáků tak utěšeně rostl. 

Zatímco ve školním roce 1918–1919 byly zapsány necelé dvě stovky žáků, v roce 

následujícím vzrostl jejich počet na neuvěřitelných šest set.   

Z VOŇAVÉHO POLÍNKA… Šikovné ruce lidových řezbářů, truhlářů i 

tesařů dovedly vykouzlit nejen spoustu užitečných a potřebných věcí, ale i věci 

krásné a pro radost. Jejich práci a umění představila výstava v Domě Jany a 

Josefa V. Scheybalových. Nechyběla ani vánoční atmosféra, protože jedním z 

typických výrobků lidových řezbářů jsou betlémové figurky. Dřevo je jedním z 

nejstarších materiálů, které se člověk naučil zpracovávat. Zejména v oblastech 

s hlubokými lesy provázelo člověka celým životem, od kolébky a první hračky 

až po truhlu posledního odpočinku. Práce tesařů, truhlářů a řezbářů neunikla ani 

národopisci Josefu V. Scheybalovi a díky jeho detailním kresbám můžeme obdivovat 

bohaté tvarosloví roubených staveb a jejich dřevěných oken, dveří, pavlačí a lomenic i 

lidového nábytku. Výstava vznikla ve spolupráci s Památníkem zapadlých vlastenců v 

Pasekách nad Jizerou, Vlastivědným muzeem pro Vysoké nad Jizerou a okolí a 

Muzeem Českého ráje v Turnově. Přístupná bude do 9. března 2019.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94216&x=774&y=570&test=ccc
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100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA připomínaly 

mnohé společenské a politické akce, ty kulturní nebyly pozadu. 

Svědčí o tom i řada pozvánek a programů. Z jabloneckého 

Muzea skla a bižuterie k tomu patřila například přednáška Česko-německé soužití 

v meziválečném Československu, ale také ´péefka´, která nabádala:   

NEMUSÍ VÁM BÝT PRÁVĚ 100 LET, ABYSTE MĚLI DŮVOD SLAVIT… 

na své tradičně nápadité novoročence představilo muzeum pohárek RIO ze 

souboru pro 1. československého prezidenta T. G. Masaryka. Tož na zdraví!  

SCÉNICKÝ TANEC PARAU PARAU, který 

v klubu Woko slavil své dvacetiny, 100 let 

republiky na svém plakátu také připomenul… 

OSMIČKOVÝ ROK 2018 PŘINESL TĚCH 

VÝROČÍ PŘEHRŠEL, O ČEMŽ SVĚDČÍ 

ÚVODNÍ STRÁNKY KRONIKY I JEJÍ 

NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY…  
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GABLONZER TAGBLATT: STALO SE PŘED 100 LETY 

EMIL BÖHME – V lednu 2018 uplynulo 90 let od smrti významného jabloneckého 

knihkupce a nakladatele Emila Böhmeho. Městská knihovna v Jablonci připomenula 

toto výročí prostřednictvím výstavy ve staré radnici.  

 Ačkoliv se v našem městě nenarodil, prožil zde Emil 

Böhme od svých dvaceti dvou let prakticky celý život. 

Vyučil se knihkupcem a tomuto povolání zůstal 

věrný. V roce 1883 si v budově na rohu dnešního 

Mírového náměstí a Komenského ulice otevřel 

vlastní knihkupectví s papírnictvím. Brzy svůj podnik 

rozšířil o tiskárnu a od roku 1892 začal vydávat 

noviny, které v prvních letech vycházely s různou 

periodicitou a pod rozličnými názvy. Tím posledním a dnes nejznámějším byl 

Gablonzer Tagblatt. Periodikum vycházelo do 14. května 1945, ten den 

odpoledne už ale vyšlo značně počeštěné. Böhme ze svého podniku vybudoval 

silnou prosperující firmu, nemalou zásluhu na tom měla jeho rodina, která se 

postupně do chodu i řízení firmy zapojila. V roce 1909 převzal knihkupectví 

jeho zeť Franz Lutz, který podnik dále vedl pod jménem Franz Lutz, vorm. Emil 

Böhme. Lutz pokračoval v úspěšném expandování firmy a vedle knihkupectví 

otevřel též moderní půjčovnu knih a vydavatelství. Emil Böhme, ve své době 

uznávaná osobnost, působil ve veřejných orgánech a v řadě spolků až do konce 

svého života. Zemřel 11. ledna 1928 po krátké těžké nemoci. 

STALO SE PŘED STO LETY – Pod tímto názvem vychází od roku 2011 

v Jabloneckém měsíčníku seriál, jehož podklady jsou čerpány výhradně z deníku 

Gablonzer Tagblatt, který vycházel do května 1945. Články do měsíčníku píše 

jablonecká rodačka Christa Petrásková, která letos tyto články souhrnně vydala 

v publikaci pod názvem JABLONEC NAD NISOU 1914-1918. ZPRÁVY Z NEKLIDNÉ 

DOBY V DENÍKU GABLONZER TAGBLATT. První představení této knihy se konalo 

dne 8. června v jabloneckém archivu v rámci Mezinárodního dne archivů. Oficiální 

křest knihy následoval 20. června v Domě česko-německého porozumění v Rýnovicích. 

CHRISTA PETRÁSKOVÁ se narodila v roce 1941 ve Mšeně nad Nisou, kde chodila 

do osmileté základní školy. S přestávkami pracovala 

dvacet let v Silce, při zaměstnání vystudovala 

Obchodní akademii v Liberci, maturovala v Jablonci. 

Složila státní zkoušku z němčiny a ve Výzkumném 

ústavu skla a bižuterie působila coby překladatelka. 

Splněným snem je úspěšné magisterské studium na 

Filozofické fakultě Karlovy univerzity, obor národopis. 

Pořádá zajímavé besedy, ať už ze svých cest, nebo povídání o sklářství. Oblíbené jsou i 

její vlastivědné vycházky o sklářské minulosti Mšena. Je vášnivou 

sběratelkou perliček, knoflíků. Vedle letos vydané publikace je autorkou knih 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94104&x=564&y=774&test=ccc
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´Z Jizerských hor do Brazílie – vzpomínky Josefa Umanna 1850-1927´, Osudy Němců 

z Jizerských hor v letech 1945-1948´, spolupodílela se na řadě dalších. * Christa 

Petrásková úzce spolupracuje s Domem česko-německého porozumění v Rýnovicích. 

Součástí místních letních slavností bylo letos i Rýnovické márnění, kde spolek přátel 

díla V. K. Nováka představil jeho objekty jak fyzicky, tak prostřednictvím fotografií 

promítaných na stěnu zdejšího kostela. Spolek stál i za výstavou v Praze nazvanou:  

NEBEZPEČNÝ V. K. NOVÁK V GALERII NTK (Národní technické knihovny). 

Plakát zdobil Metronom, asi jeho 

nejznámější práce. Připomeňme, že 

objekt na soklu někdejšího Stalinova 

pomníku na Letné byl vztyčen v roce 

1991 u příležitosti 100leté průmyslové výstavy. 

* VRATISLAV KAREL NOVÁK (13. 12. 

1942 Praha – 12. 2. 2014 Jablonec) byl český 

sochař, šperkař a vysokoškolský pedagog. V 

letech 1957–1961 vystudoval Střední 

průmyslovou školu bižuterní v Jablonci nad 

Nisou, obor rytí kovů. Ve studiu pokračoval v 

letech 1961–1967 na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru pro 

umělecké zpracování kovů. Zalíbilo se mu na 

Jablonecku, kde začal svou kariéru sochaře a 

šperkaře. Bydlel na bývalé faře kostela sv. 

Ducha v Rýnovicích, bývalou márnici si tady 

adaptoval na ateliér. Jeho manželka 

s dvěma dětmi žije na faře dodnes. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/13._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablonec_nad_Nisou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablonec_nad_Nisou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablonec_nad_Nisou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDnovice
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MĚSTSKÁ GALERIE MY: ROK JOSEFA V. SCHEYBALA  

NEDOŽITÝCH 90 LET NÁRODOPISCE - Mezi významné kulturní instituce 

Libereckého kraje patří 

Severočeské muzeum v Liberci. 

Bylo založeno v roce 1873 jako 

nejstarší uměleckoprůmyslové 

muzeum v dnešní České republice. 
Reprezentativní budova, v níž 

Severočeské muzeum sídlí, byla 

postavena v letech 1897–98 podle 

projektu architekta Friedricha 

Ohmanna.  Mimořádně bohaté 

muzejní sbírky jsou soustředěny v uměleckohistorickém, přírodovědeckém, historickém 

a etnografickém oddělení. Byly získány nákupy, dary i převodem předmětů z jiných 

institucí. Mezi významné mecenáše patřil baron Heinrich Liebieg, ve sbírkách se 

nacházejí také dary jabloneckých sběratelů, například Antona Randy. Chloubou muzea 

je obsáhlá knihovna s čítárnou, která je přístupná i veřejnosti. Brány Severočeského 

muzea v Liberci se návštěvníkům od 1. února 2018 na delší dobu zavřely z důvodu 

rekonstrukce a budování nové stálé expozice. Přesto měli zájemci možnost obdivovat 

některé předměty z bohatých muzejních sbírek. V Městské galerii MY v Jablonci byla 

totiž dne 22. března zahájena výstava ´Jablonec v libereckých sbírkách´, která nabídla 

návštěvníkům výběr sbírkových předmětů majících spojitost s Jabloncem. 

K pozoruhodnostem patřil zejména soubor spolkových praporů, který byl veřejnosti 

poprvé představen v tak velkém rozsahu. Výstava se konala v rámci cyklu „ROK 

JOSEFA V. SCHEYBALA“, který Městská galerie MY připravila u příležitosti 

nedožitých devadesátin tohoto národopisce, kreslíře a historika umění. J. V. Scheybal v 

letech 1965–1988 v Severočeském muzeu v Liberci pracoval a vykonal zde mnoho 

záslužné práce, z níž muzeum čerpá dodnes… 

85 LET RADNICE A 125 LET OD NAROZENÍ MALÍŘKY - Městská galerie MY 

připravila na podzim výstavu malířky JULIE WINTEROVÉ MEZEROVÉ (1893–1980), 

sestry architekta jablonecké radnice Karla Wintera. Je zajímavé, že cesty sourozenců 

Winterových za uměleckou tvorbou byly odlišné, ačkoliv shodně začínaly v rodině 

textilního úředníka v podkrkonošské Úpici. Julie studovala na českých školách v Hradci 

Králové a v Praze, byla významným způsobem ovlivněna moderním francouzským 

uměním a působila v českém prostředí. Její bratr studoval na německojazyčných 

školách a prosadil se v německo-českém prostředí, kde realizoval své nejvýznamnější 

stavby. Julie Winterová se po studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze věnovala 

pedagogické činnosti. Poté, co se v roce 1919 provdala za Aloise Mezeru, 

funkcionalistického architekta, žáka Josipa Plečnika, mohla se díky existenčnímu 

zajištění začít naplno věnovat umělecké tvorbě. Pro její výtvarnou dráhu byly důležité 

opakované cesty do Francie. Patřila mezi české umělce, kteří si Francii 

oblíbili, často zde pobývali a tvořili zde. Julie Winterová Mezerová v kolébce 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94105&x=894&y=570&test=ccc
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moderního umění pravidelně vystavovala a její tvorba se zde setkávala s pozitivním 

ohlasem. Během svého tvůrčího života se věnovala většině malířských žánrů; krajině, 

figurálním námětům, aktům, zátiším, typické pro její dílo jsou přírodní, hlavně 

květinové motivy. Velká část umělecké pozůstalosti Julie Winterové Mezerové je 

uložena v Městském muzeu v Úpici, odkud byla většina děl vystavených v Jablonci 

zapůjčena. Výstava maleb a kreseb úpické rodačky se v Městské galerii MY konala u 

příležitosti 125. výročí malířčina narození a 85. výročí dokončení jablonecké radnice.  

 

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE: DVA V JEDNOM 
U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou  

Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR  

Ředitelka: Ing. Milada Valečková 

Muzeum skla a bižuterie připomíná časy, kdy byl podhorský Jablonec centrem 

světové bižuterie. Jedno z největších turistických lákadel města na severu Čech 

sídlí symbolicky v bývalém exportním domě pár kroků od centra… 

25 LET ČESKÉ MINCOVNY připomenula výstava nazvaná JABLONEC NAD NISOU 

– MINCOVNÍ MĚSTO ČR 1993-2018. Nabídla průřez produkcí České mincovny u 

příležitosti oslav jejího založení a vzniku samostatné České republiky. K vidění byla do 

31. prosince 2018 a doplnila stálou expozici bižuterie a její Kabinet mincí a medailí.  

100. VÝROČÍ OTEVŘENÍ WALDESOVA MUZEA * V rámci výročí od otevření 

expozic Waldesova muzea knoflíků a spínadel v pražských Vršovicích (25. 9. 1918) byl 

v Jablonci vystaven soubor unikátních exponátů, dobové fotografie i publikace 

původního muzea. Výstava potrvá do 13. ledna 2019. 

100 LET DESIGNU ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SKLA: DVA V JEDNOM - 

V rámci mezivládního projektu České a Slovenské republiky Společné století připravilo 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci výstavu věnovanou fenoménu designového 

nápojového skla z let 1918-2018, v němž obě země stále patří mezi renomované světové 

výrobce. Při přípravě výstavy ´Dva v jednom´ jablonecká státní sbírková instituce 

spojila síly s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Slovenským sklářským 

muzeem v Lednických Rovních. Spolupráce umožnila autorům Petru Novému, Milanu 

Hlavešovi a Patriku Illovi připravit reprezentativní průřez českého a slovenského 

nápojového skla, kde nechybí jak nadčasové bestsellery, tak designové experimenty a 

sběratelské exkluzivity. Z výrazných osobností minulosti první 

republiky se jedná o práce Ladislava Sutnara či Ludviky 

Smrčkové, z období socialismu Miloše Matouška, Jozefa 

Staníka, Milana Meteláka či Pavla Hlavy. Období od roku 1989 

po současnost pak reprezentují návrhy studia Olgoj Chorchoj, 

Jiřího Pelcla, Ronyho Plesla či Patrika Illa. * Projekt byl 

zařazen do pasportu ČR oficiálně podporovaných akcí 

k výročí vzniku 1. republiky. Výstava v Jablonci potrvá 

do 14. dubna 2019, repríza je plánována na léto 2019 

v muzeu na Bratislavském hradě. 
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SPORT 
NOVÝ DOKUMENT: PLÁN ROZVOJE DO ROKU 2020 

PLÁN ROZVOJE SPORTU NA OBDOBÍ 2018-2020 schválili zastupitelé v Jablonci 

v červnu a zpracováním dokumentu tak 

splnili povinnost, kterou stanovila 

obcím a krajům novela zákona. Cílem 

plánu je zejména vymezit oblasti 

podpory a určit v nich priority, dále 

zajistit dostupnost sportovních zařízení 

pro veřejnost a dát nezbytné finanční 

prostředky z rozpočtu k naplnění tohoto 

plánu. K prioritám patří údržba a 

provoz sportovní infrastruktury, 

celoroční činnost s preferencí péče o 

děti a mládež, finanční podpora sportovních akcí z městského rozpočtu a individuální 

dotace i peněžité dary. Podle nově schváleného plánu rozvoje sportu v letech 2018-2020 

vyčlení Jablonec ve svém rozpočtu na provozní výdaje a akce sportovních organizací 

minimální částku 10 milionů korun ročně, což je zhruba 1,3 % běžného provozního 

rozpočtu města. Městská sportoviště spravuje společnost Sport Jablonec nad Nisou, 

která v uvedených letech bude hospodařit s 26 miliony korun ročně. Připomeňme, že 

poslední schválený koncepční dokument pro oblast sportu byl z roku 2000. 

POČTEM DRUHŮ SPORTŮ, SPORTOVCŮ A SPORTOVNÍCH AREÁLŮ i dalších 

zařízení se Jablonec řadí - s ohledem na svou velikost, mezi největší sportovní centra v 

republice. Je zaregistrováno přes šest desítek sportovních organizací a klubů, v nichž je 

zapsáno přes deset tisíc členů, dospělých i dětí. Jablonečtí sportovci se ve světových 

závodech umisťují na předních místech, o čemž svědčí celá řada výsledků i zvučných 

jmen sportovních ikon. PENÍZE DO SPORTOVIŠŤ dává město nejen prostřednictvím 

své dceřiné společnosti Sport, ale poskytuje systémovou podporu prostřednictvím 

komise pro sport a tělovýchovu. Ta na základě výzvy shromažďuje žádosti o finanční 

dotace, vyhodnocuje je a podle dotačních pravidel, která schvalují zastupitelé, rozděluje 

peníze jednotlivým sportovním subjektům. Výši dotací pak opět schvalují zastupitelé. 

Peníze rozdělené komisí jsou využívány zejména na pronájmy, energie, startovné nebo 

cestovné na sportovní klání mimo město. Pravidelně jsou z rozpočtu města hrazeny 

velké opravy a rekonstrukce sportovišť a tradiční jsou i ´neviditelné´ příspěvky 

občanům na vstupné do sportovišť. V roce 2018 byl příspěvek města  

 na hodinu sportování na jednom kurtu v městské sportovní hale 117,16 Kč (rok 

2017: 77,25 * 2016: 113,08 * 2015: 120,18 * 2014: 123,03 * 2013: 117,14),  

 na 1 hodinu sportujícího na zimním stadionu 48,06 Kč (rok 2017: 41.42 * 2016: 

31,08 * 2015: 45,24 * 2014: 53,78 * 2013: 58,03 Kč), 

 na 1 vstupenku do bazénu 43,98 Kč (rok 2017: 32,50 * 2016: 27,09 * 

2015: 26,94 * 2014: 26,16 * 2013: 26,21 Kč). 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94852&x=427&y=295&test=ccc
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PODPORA MĚSTA: OPRAVY, DOTACE, INVESTICE 

VĚTŠÍ OPRAVY Z ROZPOČTU MĚSTA:  ZIMNÍ STADION - oprava ledové plochy 

57 000 Kč, oprava části střechy 59 000 Kč, oprava VS 193 000 Kč (v roce 2017: 

613 000 * 2016: 689 000 Kč).   PLAVECKÝ BAZÉN – opravy: kazetových stropů 

241 000 Kč, saunových kójí 241 000, vzduchového dmychadla 81 000 Kč, tepelného 

výměníku ústředního topení 242 000 Kč, snímačů 94 000 Kč a velkoobjemového 

ohřívače vody 88 000 Kč. Pronájem zahrady 77 tisíc Kč, rekonstrukce a zateplení 

střechy a obvodového pláště 40 865 000 Kč, rekonstrukce topení 3 726 000 Kč (v roce 

2017: 1 564 000 * 2016: 299 000 Kč).   STŘELNICE - v administrativní budově 

oprava podhledu 196 000 a elektroinstalace 418 tisíc korun, úklid určených podlah 74 

000 Kč * opravy: výbojek na stožárech 241 tisíc, WIFI signálu v areálu 220 000 Kč, 

elektroinstalace na fotbalovém stadionu 117 000 Kč, elektroinstalace komentátorského 

stanoviště 195 000 Kč, PD na úpravu areálu 390 000. boxy na střídání fotbalových 

hráčů a rozhodčích, vyhřívané sedačky 2 294 000, odstranění havárie velkoobjemového 

ohřívače vody 127 000 Kč, pronájem kabin TOI TOI 205 000 Kč, oprava oplocení 79 

000, posouzení stavu fotbalového trávníku 64 000, doplňkové turnikety 1 847 000, 

ozvučení areálu 4 070 000, úprava výběhových zón kolem stadionu 711 000, opravy 

stropů a omítek 235 000 a elektroinstalace 78 000 Kč (v roce 2017: 1 004 000 * 2016: 

89 000 Kč).   LEHKOATLETICKÝ STADION - grafická úprava ochozů 117 000 Kč 

(v roce 2017: 329 000 * 2016: 58 000 Kč).   MĚSTSKÁ HALA – oprava: opony 77 

tisíc korun, určených sedaček 154 000 Kč a jedné řady sedaček 154 000 Kč.    

UMĚLÉ TRÁVNÍKY: * Mozartova: oprava trávníku 115 000 Kč (vloni 145 000) * 

Břízky: trávník 160 000 Kč (vloni 87 000), oprava oplocení 318 000 Kč.  

ÚDRŽBA A KONTROLA NEJEN NA HŘIŠTÍCH: Nakonec ještě taková ´maličkost´ jako 

jsou dětská hřiště. Ve správě města jich je 41 (v roce 2017: 38 * 2016: 38 * 2015: 37 * 

2013: 36). Finance na opravy a údržbu dosáhly částky 1 208 000 Kč (v roce 2017: 

316 000 * 2016: 140 000 * 2015: 243 000 * 2014: 755 000 * 2013: 275 000). K tomu 

připočtěme, že je každoročně hrazena pravidelná kontrola sportovišť v Nové Pasířské, v 

ulicích Řetízková a Liberecká. V jarních měsících je nutná instalace plat na hladinu 

přehrady, na podzim jejich odstranění a také přesun velkého mola od hráze na hladinu. 

Provádí se drobné opravy a běžná údržba sportovišť, mezi větší akce 2018 patřily 

například: oprava oplocení na sportovišti u VI. kurtu na přehradě * oprava asfaltu na 

sportovišti V. kurtu na přehradě * oprava sportoviště Na Úbočí. 

DOTACE, PENĚŽITÉ DARY - V roce 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna celková 

částka ve výši 13 045 700 Kč (v roce 2017: 13 320 000 * 2016: 11 406 000 * 2015: 

9 884 000 Kč * 2014: 14 041 000 Kč). Přerozdělení koordinoval odbor humanitní, kde 

je vedena kompletní agenda o financích poskytovaných sportovním, kulturním, 

vzdělávacím a dalším organizacím či subjektům. Město vynakládá nemalé finanční 

prostředky na podporu sportu, o čemž svědčí v roce 2018 vyčleněná částka 8 305 000 

Kč, z toho 8 100 000 Kč připadlo sportovní komisi a na tříleté dotace
*)

, dále pak  

 125 000 Kč - Baseball Club Blesk Jablonec nad Nisou, investice - 

projektová dokumentace, 
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 80 000 Kč - ČLTK Bižuterie Jablonec, investice - víceúčelové hřiště. 
*) 

TŘÍLETÉ DOTACE – V roce 2017 se zastupitelé rozhodli podpořit víceletou dotací 32 

subjektů a organizací z oblasti sportu, kultury, sociální a zdravotní, které na činnost 

každoročně žádají o dotace z městského rozpočtu a odsouhlasili rozdělení ročních záloh ve 

výši více jak osmi milionů korun. Bylo zdůvodněno, že dosavadní způsob každoročních 

žádostí o dotace z vyhlašovaných programů neposkytoval subjektům jistotu kontinuálního 

financování a navíc peníze žadatelé obvykle dostali až v květnu.  

 

INVESTIČNÍ PROJEKTY MĚSTA 

KOLEM KOLEM JIZEREK - Čtyři roky trvala složitá příprava česko-polského 

projektu, kde jde o vybudování nebo opravy cyklostezek a cyklotras a vytvoření 

okruhu českým a polským podhůřím Jizerek o délce 220 km, z čehož 82 km 

bude zcela nových. Projekt, jenž koordinuje Euroregion Nisa, má 19 partnerů, 

mezi nimi je také Jablonec nad Nisou. Projekt musí být dokončený do roku 

2021, přičemž celkové náklady činí 3,6 milionů Eur. V roce 2018 se Jablonec 

zapojil následovně. Město předložilo v březnu 2018 na Liberecký kraj žádost o dotaci 

ve výši 530 320 Kč. Předmětem bylo umístění úseku nové cyklotrasy o délce 439 m na 

místní komunikace v Proseči nad Nisou. Upravena by měla být komunikace Za Říčkou, 

nově bude nasvícen a upraven přechod pro chodce a části chodníků v ul. Prosečská I/14, 

obnoveno a doplněno pak dopravní značení. Krajská dotace byla poskytnuta z fondu na 

rozvoj cyklistické dopravy v květnu 2018. Projekt s celkovými náklady 1 060 641 Kč 

bude dokončen v červnu 2019. Spoluúčast Jablonce 530 321 Kč. 

JUDO ARÉNA V JABLONCI -  Dotace požadovaná na Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR ve výši 18 806 699 Kč  Celkové náklady: 43 873 230 Kč  Žádost o 

dotaci byla předložena v prosinci 2018. Cílem projektu je rekonstrukce části budovy 

lehkoatletické haly, kde jsou pro sportovce i veřejnost plánovány cvičební sály, 

posilovna a sociální zázemí. Dále bude v rámci projektu vybudována nástavba podle 

potřeb jabloneckého oddílu judo, odpovídající svými rozměry stanovám Českého svazu 

judistů. Ukončení realizace je plánováno na srpen 2020. 

HORNÍ PROSEČ MÁ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ, které získala během letních měsíců. Na 

ploše téměř 2 300 m
2 

vyrostla za půl milionu korun z městské pokladny venkovní 

posilovna. Pozemek, kde sportoviště vzniklo, získalo město v minulosti bezúplatným 

převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že na něm 

v budoucnu bude sportoviště. Letos se záměr podařilo uskutečnit, a tak zájemci mají k 

 dispozici moderní fitness prvky a workoutovou sestavu, která slouží pro posílení celého 

těla a plochu s brankami třeba na fotbálek. Protože pozemek je přirozeně chráněný 

okolními stromy a je dostatečně rovný, nebylo potřeba provádět žádné zásadní zemní 

práce. Workoutová sestava má speciální umělou dopadovou plochu, kterou prorůstá 

tráva a plocha se seká běžným způsobem. Do okolního terénu jsou citlivě zasazeny 

fitness prvky, na kterých si zacvičí klidně i senioři, ale těší se velké oblibě také u 

mladších sportovně založených návštěvníků. Komu se zrovna nechce posilovat nebo 

protahovat, může si zakopat na travnatém hřišti vybaveném dvěma brankami. 
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TOP: AKCE, SPORTOVCI 
JABLONEC UVÍTAL OLYMPIONIKY - Statutární město Jablonec nad Nisou přivítalo 

sportovce, kteří bojovali o cenné kovy 

na zimní olympiádě v Jižní Koreji. 

Velkolepé uvítání a poděkování se 

konalo v úterý 27. února v podvečer na 

Horním náměstí v Jablonci. Pozváni 

byli olympionici z našeho města i 

z okolí. Kromě biatlonistů přijeli také 

běžkaři, sjezdař a sáňkaři ze Smržovky. 

Konkrétně byli pozvaní: Ondřej Berndt 

– alpské lyžování; Petr Knop, Aleš 

Razým – běžecké lyžování; Markéta 

Davidová, Jessica Jislová, Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Eva Puskarčíková, Michal 

Šlesingr, Adam Václavík, Veronika Vítková – biatlon; Antonín Brož, Lukáš Brož, 

Ondřej Hyman, Jaromír Kudera, Matěj Kvíčala, Tereza Nosková – saně. Setkání 

sportovců s jejich fanouška zakončil ohňostroj a koncert populární skupiny Mirai. 

VEDLE VÝZNAMNÝCH AKCÍ ROKU 2018, které jsou uvedené u jednotlivých 

sportovních zařízení, se uskutečnily i ty následující.  

LYŽAŘSKÝ A BIATLONOVÝ AREÁL BŘÍZKY byl dějištěm:  

o MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU 

dorostu a dospělých, konalo se 

v lednu 

o BIATLONOVÉ EXHIBICE a 

Mistrovství ČR mužů a žen v 

biatlonu, březen 

o MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU 

NA HORSKÝCH KOLECH, červen 

o MŠENSKÉHO PŘESPOLNÍHO 

BĚHU, 54. ročník, říjen 

JABLONECKÁ PŘEHRADA 

o BĚH DO POHODY, 8. ročník závodu 

v běhu kolem přehrady, duben 

o MEMORIÁL JAROSLAVA POSLTA 

– závody dračích lodí, červen 

o JABLONECKÁ SKLÁDAČKA, 

netradiční kvadriatlon, charitativní 

projekt, červen 

o PRASOLOPPET, 17. ročník recesistického závodu na klasických lyžích v 

zimním oblečení, červen 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94062&x=800&y=544&test=ccc
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o PLAVÁNÍ PŘES PŘEHRADU, 29. ročník otevřeného plaveckého závodu, červen 

o JABLONECKÁ REGATA, 10. ročník závodu skautských plachetnic, říjen 

o SILVESTROVSKÝ BĚH OKOLO TŘÍ PŘEHRAD, 4. ročník závodu na 5 km, 

prosinec 

 AREÁL DOBRÁ VODA 

o JBC 4X REVELATIONS – závod světového poháru ve sjezdu na horském kole, 

červenec 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2017 – Cílem celostátního projektu je ocenění 

sportovců a nejlepších výsledků dosažených v jednotlivých okresech a krajích České 

republiky za předchozí rok. Pamatováno je na ocenění mládeže, dospělých, jednotlivců i 

kolektivů, handicapovaných sportovců, kategorii masters, poděkování trenérům a 

cvičitelům, ale i připomenutí činů fair play či uvedení sportovních legend do síně slávy. 

Vyhlášení nejúspěšnější sportovce Libereckého kraje předcházela okresní kola v pěti 

městech našeho regionu. Jak to vypadalo v samotném Jablonci? Kdo ze sportovců, 

trenérů a funkcionářů patří mezi nejlepší a oceněné prozradil slavnostní galavečer 

v našem divadle v pondělí 29. ledna 2018. Na základě anketních lístků vzešla 

v jednotlivých kategoriích takováto výsledková listina: MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI: 1. 

Lukáš Hušek – Leicester FC U 18, fotbal * 2. Karolína Hornická – HC Vlci, hokej * 3. 

Ondřej Chvátal, KABU Jablonec, karate * 4. Tereza Grusová – TJ Bižuterie, plavání * 

5. Adéla Novotná – TJ LIAZ, atletika * 6. Tereza Ješkeová – TJ Bižuterie, basketbal * 

7. Filip Vejdělek - TJ Saně Smržovka * 8. Anna Vejdělková – TJ Saně Smržovka * 9. 

Eliška Hýřová – Judo klub * 10. Štěpán Stloukal – KC Kooperativa cyklistika * 11. 

Eduard Trunečka – TJ Bižuterie, plavání * MLÁDEŽ – DRUŽSTVA: 1. TJ LIAZ – 

žákyně, atletika * 2. HC Vlci – dorost, hokej * 3. FK Jablonec U13, fotbal * 4. SDH 

Tanvald – Šumburk, žáci – hasičský sport * 5. Gymnázium Dr. Randy – přespolní běh * 

6. dívky U19 – TJ Bižuterie, basketbal * DOSPĚLÍ JEDNOTLIVCI – PROFI: 1. Gabriela 

Koukalová – SKP Kornspitz, biatlon * 2. Ondra Moravec – SKP Kornspitz, biatlon * 3. 

Markéta Davidová – SKP Kornspitz, biatlon * 4. Lukáš Brož - TJ Saně Smržovka * 5. 

Helena Karásková – Erbenová, Xterra, triatlon * 6. Antonín Brož - TJ Saně Smržovka * 

7. Stanislav Tecl – FK Jablonec, fotbal * 8. Ondřej Mihálik – FK Jablonec, fotbal * 9. 

Lukáš Masopust – FK Jablonec, fotbal * 10. Tomáš Slavík, MTB cyklistika * DOSPĚLÍ 

– DRUŽSTVA PROFI: 1. SKP Kornspitz Jablonec – ženy, biatlon * 2. TJ LIAZ – ženy, 

atletika * 3. FK Jablonec A – fotbal * DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI, AMATÉŘI: 1. 

Martina Ptáčková - Iron Fighters, kick box * 2. Kamil Bříška – HC Vlci, hokej * 3. 

Anna Sixtová – SG Jablonec, běh na lyžích * 4. Pavla Havlíková – KC Kooperativa, 

cyklistika * 5. Jaroslav Balatka – Xterra, triatlon * 6. Ondřej Zelený – Eleven Mercedes 

Mitas, cyklistika * 7. Stanislav Doubek – FK Desná, fotbal * 8. Ondřej Bernt – TJ 

Lučany, fotbal * 9. Lukáš Tondr – HC Vlci, hokej * 10. Jan Hudák TJ Bižuterie, 

sportovní kulečník * DOSPĚLÍ – DRUŽSTVA, AMATÉŘI: 1. HC Vlci Jablonec – hokej 

* 2. TJ Bižuterie – ženy, basketbal * 3. FK Jiskra Mšeno – fotbal * 4. TJ FK 

Desná – fotbal * 5. SK Camel Jablonec – fotbal * TRENÉR – 
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PROFESIONÁL: 1. Ondřej Rybář – SKP Kornspitz, biatlon * 2. Aleš Lejsek – SKP 

Kornspitz, biatlon * 3. Jindřich Šikola -SKP Kornspitz, biatlon * TRENÉR AMATÉR: 1. 

Jiří Sucharda – Mattoni FreeRun, běhy * 2. Jan Čmejrek – TJ Bižuterie, basketbal * 3. 

Eva Mikulová -TJ LIAZ, atletika * 4. Jindřich Zeman – HC Vlci, hokej * 5. Alois 

Škeřík – Iron Fighters, kick box * 6. Michal Křemen – TJ FK Desná, fotbal * SÍŇ 

SLÁVY: Gustav Vrbický – TJ Bižuterie, basketbal * Dieter Brůžek – Judo klub Jbc.* 

HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI: 1. Martin Habr, Domov a Centrum denních služeb 

Jablonec * HVĚZDA DENÍKU: Martina Ptáčková – Iron Fighters, kick box - Ráda 

pomáhám,“ říká mistryně světa Martina Ptáčková, kterou vynesla anketa 

Sportovec roku na 1. místo v amatérech a k tomu se stala i Hvězdou deníku. 

HVĚZDA DENÍKU TRÉNOVALA V NATO - 30.1.2018, Jablonecký deník, str. 2, 

Dagmar Březinová - Čtenáři rozhodli. Hvězdou Jabloneckého deníku pro rok 2017 se 

stala kickboxerka Martina Ptáčková. V drobné blondýnce by nikdo nehledal mistryni 

světa v kickboxu. V letošním roce ji čekají samé zajímavé akce. Jaký byl její uplynulý 

rok? * Minulý rok byl i přes všechny překážky velmi úspěšný. Moc si vážím toho, že 

jsem byla oceněna mezi 24 nejvýraznějšími Čechy roku 2017. Ocenění jsem převzala 

například spolu s tenistkou Petrou Kvitovou, zpěvačkou Martou Kubišovou, letcem 

Martinem Šonkou, houslistkou Julií Svěcenou a dalšími. * Jaké bylo trénování v 

NATO? * Tréninky mě nesmírně bavily a byly skvělou přípravou pro nadcházející 

sezonu. Atmosféra byla výborná. Moc se těším, pokud dostanu možnost jet tam znovu. 

* Jaký bude rok 2018? * Čeká mě cesta do českých vesniček v Rumunsku, konkrétně 

do Svaté Heleny, kde s bratrem budeme učit naše bojové sporty a sebeobranu. Také se 

mi podařilo získat prostředky na vybudování tamní tělocvičny. Mohu jim tak udělat 

radost i sportovním vybavením. Velkou radost mám z toho, že jsem navrhla 

valentýnskou kolekci Jeleních šperků s návrhářkou Bárou Vogeltanzovou a už se moc 

těším na jejich představení. V rámci celé kampaně jsem také nafotila fotografie se 

známou stylistkou Ivanou Tokárskou. * Neminou vás ani zimní OH * Ano, ale jen 

tak, že se stanu koordinátorkou olympijského parku. Se společností Nadání a 

Dovednosti plánuji různé aktivity na podporu dětí z dětských domovů. Ráda pomáhám a 

myslím, že všichni můžeme udělat maličkosti, které za to stojí. * Komu konkrétně 

pomáháte? * Už se těším na výstavu s projektem Pomáháme fotografiemi. Výtěžek 

půjde na podporu mentálně postižených dětí. Ráda bych fotografiemi ukázala, že 

všichni můžeme sportovat, bez ohledu na to, kdo jsme. Nikdy není pozdě na to, 

abychom se zbavili svých předsudků. V rámci našich workshopů navštívíme i nevidomé 

občany. Mrzí mě, že této skupině lidí se česká společnost moc nevěnuje. Proto 

pořádáme workshop pohybových aktivit a bojových sportů. * Jak spolupracujete se 

skupinou Whakaari Rotorua? * Je to maorská kulturní skupina, která seznamuje 

publikum různých zemí s unikátními domorodými maorskými zpěvy a tanci, kulturou 

původních obyvatel Nového Zélandu. Jsme naladění na stejné vlně a máme společný 

plán. Propojovat různé kultury mi připadá důležité… (kráceno). 
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SPOLEČNOST SPORT: SPRÁVCE MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ 
Patří mezi organizace zřizované 

městem, založena byla coby 

společnost s ručením omezeným dne 

5. září 2001 za účelem provozování 

sportovišť v majetku města. * Sídlí na 

adrese: U Stadionu 4586/1, Jablonec * Jednatel: Ing. Milan Matura * Dozorčí rada: 

složení do 13. 12. 2018 Ing. Petr Beitl, předseda * Ing. Petr Roubíček * Mgr. František 

Špoták * od 13. 12. 2018 Jan Polák, předseda * Ing. Štěpán Matek * Ing. Stanislav Říha 

 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti 

lehké atletiky a halových sportů. * Provozování solárií. * Masérské, rekondiční a 

regenerační služby. * Hostinská činnost – od 19. 5. 2015. * Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

ROK 2018 – Pod správu společnosti Sport spadala tato zařízení: 

 AREÁL STŘELNICE: atletická aréna, fotbalový stadion, SRNČÍ DŮL – od roku 

2015 nově přičleněn k areálu Střelnice 

 MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA v ulici U Přehrady   

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN v ulici Svatopluka Čecha – pod společnost 

Sport převeden 1. 9. 2010, před tím o.p.s.  

 MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION v ulici Sadová 

 AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v ulici ČELAKOVSKÉHO 

 SAUNA SPORT v ulici Za Hrází 

 SKATE PARK – Statutární město uzavřelo se společností Sport smlouvu o 

užívání Skateparku v roce 2015, 14. května bylo zařízení předáno odborem správy 

majetku magistrátu. Součástí předávacího protokolu byla příloha s návrhem oprav, 

kde byly specifikovány činnosti nutné vykonat pro bezpečný provoz. Část oprav 

byla realizována ve dvou etapách již v roce 2015, a to za téměř dvě stě tisíc korun.  

V roce 2018 zde byly opraveny za 39 000 Kč některé sportovní prvky.   

 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – provozuje Městská policie Jablonec, 

společnost Sport zajišťuje údržbu a opravy. 
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HOSPODAŘENÍ - Společnosti Sport se dařilo po celý rok plnit finanční závazky vůči 

dodavatelům i zřizovateli. Z důvodu mimořádné a neočekávané dofakturace tepla kvůli 

poruše měřidel na straně Jablonecké energetické společnosti ve výši 96 tisíc Kč došlo v 

průběhu prosince oproti předpokladu rozpočtu ke ztrátě 105 000 Kč tj. 0,22% celkových 

nákladů. Významnou měrou se na ztrátě tržeb společnosti podílelo desetitýdenní 

uzavření bazénu - z důvodu požáru střechy, včetně zavřené sluneční louky. 

Hospodářský výsledek v roce 2018 pak skončil ztrátou ve výši 676 000 Kč, která byla 

vyrovnána navýšením provozní dotace ze strany města Jablonec nad Nisou. 

 Celkové náklady 47 365 000 Kč (2017: 43 510 000 * 2016: 42 693 000 * 2015: 

41 516 000 * 2014: 41 657 000 * 2013: 42 657 000),  

 výnosy 46 689 000 Kč (v roce 2017: 43 536 000 * 2016: 41 486 000 * 2015: 

41 540 000 * 2014: 41 789 000 * 2013: 42 667 000), z toho 

- vlastní výnosy 20 345 000 (v roce 2017: 22 053 000 * 2016: 20 923 000 * 2015: 

20 318 000 * 2014: 19 892 000 * 2013: 20 505 000),  

- dotace z městského rozpočtu 26 344 000 Kč (v roce 2017: 21 483 000 * 2016: 

20 563 000 * 2015: 21 222 000 * 2014: 21 805 000 * 2013: 22 117 000). 

INVESTICE, OPRAVY - Společnost Sport i v roce 2018 pokračovala ve spolupráci a 

s pomocí města v zajištění provozu a opravách sportovních objektů i zařízení ve své 

správě. Nejvýznamnější akcí byla již zmíněná rekonstrukce střechy plaveckého bazénu 

spojená s vybudováním kryté terasy a rozšířením topné soustavy do haly atrakcí. Tato 

investice odstranila havarijní stav střešní konstrukce a významnou měrou přispěla ke 

zlepšení tepelné pohody pro návštěvníky bazénu. Druhou významnou investicí byla 

rekonstrukce kotelny na Zimním stadionu. Důvodem byla nízká kapacita zdroje pro 

vytopení budovy, šaten a dodávky teplé užitkové vody do sprch. Posílení zdroje však 

znamená také podstatné navýšení provozních nákladů na provoz budovy. 

 

STŘELNICE: ATLETIKA, FOTBAL 
OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE - První zmínka o jabloneckém stadionu pochází 

již z 19. století. Původně na místě dnešního fotbalového stánku totiž byly 

sportoviště patřící střeleckému klubu. Střelecký spolek nechal na těchto 

pozemcích zbudovat střelnici, skokanský můstek i fotbalové hřiště. Všechna 

sportoviště byla vybavena dřevěnými tribunami. V roce 1955 byl realizován 

projekt nové hlavní tribuny stavitele Fejkla, která byla na tehdejší dobu 

moderní chloubou celého sportoviště. V létě roku 1964 byla po postupu do 

druhé fotbalové ligy nahrazena tehdejší písková plocha travnatým povrchem. 

Počátkem roku 1965 Střelnice přechází pod Tělovýchovnou jednotu LIAZ, 

kterou tvořily dva oddíly, atletický a fotbalový. Na stadionu tak vznikla 

atletická dráha. Pod hlavičkou TJ LIAZ začal jablonecký stánek vzkvétat. 

Vystavěna byla nová tribuna B, na stadionu vyrostla budova 

hlasatelny a atleti dostali zbrusu novou krytou atletickou halu. Právě 
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ta byla pro následující rozvoj královny sportu v městě bižuterie velmi důležitá. 

Střelnice se nadále měnila v jedno z nejmodernějších atletických sportovišť v 

republice. Atleti dobudovali tartanový ovál i rehabilitační prostory. Fotbal 

zase vylepšoval své tréninkové podmínky především dobudováním areálu v 

nedalekých Vrkoslavicích. V sedmdesátých letech byl učiněn první pokus o 

vyhřívání, tehdy tréninkového škvárového hřiště na místě dnešního atletického 

oválu. Do betonového podkladu bylo položeno elektrické vytápění, jenže celá 

akce skončila fiaskem, při zapnutí vyhřívání zhasla půlka Jablonce. Po 

sametové revoluci docházely finanční prostředky i TJ LIAZ. Sportoviště se 

přestaly rozvíjet, udržovat a začaly chátrat. To vše za novodobého postupu 

jabloneckého fotbalu do první ligy. Až na podzim 2001 zastupitelé města 

rozhodli o bezplatném převodu sportovního areálu pod svá křídla a začala se 

připravovat rekonstrukce celého areálu. Vztahy mezi fotbalem a atletikou 

nebyly v té době ideální. Fotbal potřeboval rozšířit parametry trávníku a 

výběhových zón, jenže mu v tom vadil atletický ovál. Když v září 2002 vzešel od 

zastupitelstva nápad oba sporty a jejich zázemí rozdělit, mohlo se město pustit 

do projektu, na jehož konci stálo nové víceúčelové zařízení dnešní Střelnice… 

ATLETICKÁ ARÉNA NA STŘELNICI V ROCE 2018 zaznamenala  ve svém areálu 

celkem 74 540 návštěvníků (vloni: 74 223 * 2016: 71 485 * 2015: 64 477), z toho: 

o TJ LIAZ 20 300 osob (vloni 19 000 * 2016: 23 000),  

o AC Jablonec 8 600 osob (vloni 8 400 * 2016: 14 100),  

o 19 890 soutěžících (vloni 72 závodů s účastí 23 000 osob * 2016: 60/12 000),  

o soustředění 3 900 osob (vloni 3 700 * 2016: 3 400 osob),  

o hasiči 3 350 a policie 560 (vloni hasiči 3 320 a policie 534 * 2016: 2 800),  

o FK Baumit Jablonec, a.s., 2 900 osob (vloni 2 850 * 2016: 2 900 osob),  

o badminton využilo 2 420 lidí (vloni 795x s cca 2 400 * 2016: 598x s 1 700),   

o ostatní oddíly 1 100 osob (vloni 956 * 2016: 920 osob),  

o školy mateřské 350 dětí (2017: 300 * 2016: 450 dětí), základní 4 200 žáků 

(2017: 3 880 * 2016: 4 300 žáků), střední 3 400 studentů (2017: 3 100 * 2016: 

2 500 studentů),  

o 1 050 veřejnost a 1 420 návštěvníků sauny (vloni 1 560 veřejnost a 1 223 

návštěvníků sauny * 2016: 1 815). 

 

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA ATLETICKÁ ARÉNA NA STŘELNICI: Náklady 8 388 Kč 

(vloni 7 015 000 * 2016: 7 250 000), výnosy 3 321 000 Kč (vloni 2 770 000 * 2016: 

2 894 000) a z toho za vstupné a nájemné 1 697 000 Kč (vloni 1 510 000 * 2016: 

1 478 000) a 27 000 Kč tržby za zboží (vloni 25 000 * 2016: 37 000).  

Významné dokončené opravy a investice: 230 000 Kč - pořízení dodávky Dacia * 

113 000  Kč - server pro PC síť + ústředna * 38 000 Kč - datové úložiště * 85 000 Kč - 

zametací stroj Bohman * 55 000 Kč - led osvětlení centrální řada. 
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 ATLETICKÝ STADION V JABLONCI je jeden z nejmodernějších v České 

republice. Dokončen byl na podzim roku 2004 a dnes se pyšní osmi 

dráhami s umělým povrchem polytan a všemi potřebnými sektory pro 

atletické soutěže. Pro pořádání závodů jsou k dispozici moderně řešené 

rozvody datových sítí. Výhodou je jeho přimknutí ke kryté atletické hale, 

což umožňuje vynikající tréninkové podmínky za jakéhokoliv počasí. 
Kapacita tribuny je 1 200 diváků, společně s oválem pojme prostor na dva tisíce 

lidí. Mimo zimy je stadion dopoledne využíván k hodinám tělocviku základních 

škol, odpoledne pak slouží k tréninkům sportovců z atletických oddílů. V roce 

2015 byl ke Střelnici přičleněn i areál Srnčí důl, kde byla následně zajištěna 

základní údržba zeleně, cest a běžecké dráhy.    

 ATLETICKÁ HALA je tak jednou z nejstarších sportovních hal v České 

republice. Poprvé byla slavnostně otevřena 7. listopadu 1967 a od té doby zde 

bylo vytvořeno několik světových rekordů. V prosinci roku 2007 zde byla 

ukončena rekonstrukce, na níž poskytlo město 77 milionů korun. Dnes krytá 

atletická hala nabízí celoroční provoz. Zachován je 300 metrů dlouhý běžecký 

ovál, po celém obvodu jsou čtyři dráhy. Sprinteři mají k dispozici dokonce osm 

drah a dlouhý doběh. Kromě toho hala obsahuje i sektor dálkařský 

trojskokanský, koulařský a dva pro tyčku. U koulařského sektoru je připraven 

kurt na volejbal. Změněno bylo uspořádání sektorů pro technické disciplíny. 

Celá hala má vysoký strop a nový povrch polytan v barvě červené a zelené. 

Divákům slouží ochozový balkon s kapacitou 350 míst k sezení, do kterého je 

přístup z boku směrem od hotelu. Pro veřejnost je v nabídce možnost využití 

kurtů pro badminton včetně zapůjčení raket a míčků. Sportovcům jsou pak 

k dispozici čtyři badmintonové kurty a koncem roku 2015 byla zakoupena nová 

doskočiště pro skok vysoký a skok o tyči. Hala disponuje i vybavenou 

posilovnou. K regeneraci nejen atletům slouží sauna. 

VÝZNAMNÉ ATLETICKÉ AKCE ROKU 2018: 

o 20. 1. JABLONECKÁ HALA - 46. ročník mezinárodních závodů – info viz níže,  

o 24. 2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VETERÁNŮ, 

o 24. – 25. 3. JABLONECKÁ HALA V POŽÁRNÍM SPORTU -  děti, 

o 7. – 8. 4. JABLONECKÁ HALA V POŽÁRNÍM SPORTU – dospělí, profíci, 

o 18. 8. MLADÁ EVROPA, 

o 25. 9. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY družstev dorostenců a dorostenek, 

o   22. – 23. 9. MISTROVSTVÍ ČR družstev žáků a žákyň na dráze, 

o 24. 11. MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ DRUŽSTEV ŽACTVA, 

o 1. – 2. 12. POMERANČOVÝ MÍTINK 2018. 

PŘEKONÁ RADEK JUŠKA LETOS REKORD JABLONECKÉ HALY? 16. 1. 2018, 

Jablonecký deník, str. 13, Dagmar Březinová - Mezinárodní atletický mítink Jablonecká 

hala se koná v sobotu 20. ledna od 17 hodin v hale na Střelnici. „Připravili 

jsme opět zajímavý mezinárodní atletický program. V roce 2016 to byl 
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mítink světový, Renaud Lavillenie v něm skočil 6,03 m. Zapsal se tak do historie 

jablonecké atletiky. V roce 2017 u nás startoval běžec Kim Collins. Letos to bude už 46. 

ročník. Mítink bude trvat od 17 do 19 hodin,“ informoval o významné atletické akci 

předseda organizačního výboru Dušan Molitoris a prozrazuje, že přijede skvělá 

mezinárodní konkurence. Účast přislíbili zahraniční závodníci z Portugalska, Ukrajiny, 

Řecka, Brazílie, Slovinska, Slovenska a Estonska. A samozřejmě nebudou chybět 

atletky a atleti z České republiky. Ve skvělé formě se představí například skokan do 

dálky Radek Juška, jenž se bude snažit překonat rekord haly, který je 808 centimetrů. 

„Za jeho překonání jsme pro něj vypsali také odměnu,“ prozrazuje Dušan Molitoris. Pro 

první tři závodníky v každé disciplíně mají pořadatelé také finanční odměny, za první 

místo obdrží dvě stě euro, za druhé sto padesát a za třetí sto euro. Připomeňme si, že už 

v minulých letech se mohla Jablonecká hala pochlubit zajímavými rekordy. V roce 1985 

vytvořil rekord ve vrhu koulí jablonecký Remigius Machura, když hodil 21,71 m. Vedle 

úspěšného francouzského tyčkaře Renauda Lavillenieho (6,03) se ve stejném roce 

podařil rekord také americkému závodníkovi Jarretu Eatonovi, který v běhu na 60 m 

překážek vytvořil rekord 7,54. Výborní atleti se představí také letos v dalších 

disciplínách, zajímavé souboje budou k vidění hned v několika z plánovaných. 

Slavnostního zahájení se zúčastní Zuzana Hejnová, nejlepší česká překážkářka na 400 

m, účastnice Mistrovství světa v Londýně, kde vybojovala šesté místo… (kráceno) 

JABLONECKÁ HALA BYLA OPĚT SVĚTOVÁ - 9. 2. 2018, kraj-lbc.cz, Markéta Žitná 

Dědková - Již 46. ročník nejstaršího mezinárodního atletického halového mítinku 

Jablonecká hala se uskutečnil koncem ledna v Jablonci nad Nisou. Pravidelně na něm 

startuje řada skvělých závodníků ze zahraničí a naši reprezentanti. Letošní ročník měl 

na programu 8 disciplín a padaly světové výkony. Muži soutěžili v běhu na 60m, 60m 

překážek, skoku dalekém a vrhu koulí. Pro ženy byly výzvou tři disciplíny: 60m, 60m 

překážek a skok daleký. Pořadatelům z atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec se podařilo 

zajistit výbornou zahraniční účast z deseti zemí Polska, Ukrajiny, Řecka, Slovenska, 

Běloruska, Estonska, Slovinska, Brazilie, Saudské Arábie a Portugalska. * Tváří 

mítinku byl překážkář Petr Svoboda držitel bronzové medaile z halového mistrovství 

Evropy v Bělehradě. Jeho výkon na 60m překážek 7.51 je letošním druhým nejlepším 

časem na světě a současně rekordem mítinku. Druhým vrcholem byl český rekordman 

ve skoku dalekém Radek Juška, který atakoval osmi metrovou hranici výkonem 796 a 

zaostal za rekordem mítinku o 12 centimetrů. Oba těmito výkony splnili limity pro účast 

na halovém mistrovství světa v Birminghamu. * Velkým soupeřem našeho rekordmana 

ve skoku o tyči Michala Balnera byl dorostenecký světový rekordman Emmanouil 

Karalis z Řecka, který zvítězil výkonem 565 cm a několikrát se neúspěšně pokoušel o 

překonání juniorského světového rekordu 578 cm. Nejlepší český halový výkon na 60m 

překážek si připsala Kateřina Cachová, když v rozběhu časem 8.29 posunula hodnotu 

svého letošního maxima. Ve finále pak svedla dramatický boj s Lucii Koudelovou, obě 

byly v cíli za 8.33. Tisíciny rozhodly o vítězství Cachové. Dramatický souboj proběhl 

ve skoku dalekém žen. Vítězství o dva centimetry výkonem 629 cm vybojovala Haido 

Alexouli z Řecka před Slovenkou Vadlejch na pátém místě skončila Barbora Hůlková z 

domácího oddílu 588 cm. Překvapení se nekonalo v běhu na 60m žen ve 
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kterém Tamaris DE LIZ nedala šanci našim nejlepším a zvítězila časem 7.47, velká 

domácí naděje Adéla Novotná skončila pátá časem 7.74. V běhu mužů zvítězil Antures 

z Portugalska o jednu setinu před juniorem Štěpánem Hamplem z Kolína časem 6.75. * 

„Závody byly opět velmi dobře organizačně zpracovány. Vedle našich i zahraničních 

hvězd byly fajn děti prvních tříd jabloneckých škol, které běžely 50 metrů ve finále 

závodu na 50m o nejrychlejšího prvňáka a prvňačku Jablonecka opravdu s velkým 

zaujetím. V páteční kvalifikaci startovala stovka závodníků z deseti jabloneckých škol a 

pouze osm nejlepších si vybojovalo právo startu v hlavním programu. Děkuji proto 

organizátorům za úsilí a snahu mítink zachovat a někdy i vyšperkovat hvězdami světové 

atletiky,“ zhodnotil akci náměstek hejtmana Petr Tulpa. * Pořadatelé věří, že se jim 

podaří mítink uspořádat na vysoké úrovni i v příštím roce. Mítink byl výrazně podpořen 

z projektu Libereckého kraje a města Jablonec nad Nisou. 

ARMY TEST 2018 V JABLONCI  - Otestovat, jak na tom jsou s fyzickou 

zdatností, si přišlo na 140 žáků ze ZŠ Liberecká a studentů ze SUPŠ v pondělí 29. ledna 

do atletické haly na Střelnici. Army test, jehož cílem je motivovat děti a mládež 

k pohybu, tam pod záštitou primátora organizovala Asociace pro podporu aktivní 

zálohy. Během 90 minut si děti mohly vyzkoušet, zda jejich fyzička obstojí před 

náročnými armádními požadavky. „Dospělí muži musí zvládnout shyby, kliky, lehy-

sedy, dřepy a běh na 12 minut. Chlapci 6-10 let dělají místo shybů vis na hrazdě, od 11 

let pak výdrž ve shybu. Kliky mají chlapci od 11 let, do té doby běhají 4x10 metrů. Do 

14 let chlapci i děvčata běhají 6 minut,“ prozradil limity organizátor projektu Army test 

Ludvík Cimburek, někdejší elitní bojovník speciálních sil, současný armádní instruktor 

a poradce Generálního štábu, který výsledky testu komentoval: „Malé děti jsou 

nadšené a většinou moc šikovné. Rozdíl je vidět u těch starších, kteří už 

propadli tabletům a mobilům a nemají takovou fyzičku. Například běh 

zvládnou vcelku v pohodě, ale neudělají obyčejný klik. 

FOTBAL V JABLONCI slavil v roce 2015 sedmdesátiny.  

V tomtéž roce do nové sezóny nastupoval FK Baumit Jablonec 

pod názvem FK Jablonec a upraveným logem. Po vzoru 

tradičních sportovních klubů z celého světa se rozhodl ve 

stejném roce uvádět nejdůležitější osoby ze své bohaté historie 

do nově založeného Klubu legend. V létě 2015 sem bylo uvedeno 

symbolicky dvanáct prvních členů z jednotlivých etap 

fotbalové historie Jabloncem, v roce 2016 přibyli dva další. * V rámci ohlédnutí 

si připomeňme historické názvy:     
 1945 – ČSK Jablonec nad Nisou (Český sportovní klub Jablonec nad Nisou) 

 1948 – SK Jablonec nad Nisou (Sportovní klub Jablonec nad Nisou) 

 1955 – Sokol Preciosa Jablonec nad Nisou 

 1960 – TJ Jiskra Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Jiskra Jablonec) 

 1963 – TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Liberecké 

automobilové závody Jablonec nad Nisou) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/1955
https://cs.wikipedia.org/wiki/1960
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
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 1993 – TJ Sklobižu Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Sklobižu 

Jablonec nad Nisou) 

 1994 – FK Jablonec nad Nisou (Fotbalový klub Jablonec nad Nisou, a.s.) 

 1998 – FK Jablonec 97 (Fotbalový klub Jablonec 97, akciová společnost) 

 2008 – FK Baumit Jablonec (Fotbalový klub Baumit Jablonec, a. s.) 

 2015 – FK Jablonec (Fotbalový klub Jablonec, akciová společnost)  

Klubové barvy: zelená a bílá * Počet mládežnických celků: 14 

(juniorský tým, 3 dorost, 4 žáci, 6 přípravka) * Počet týmů žen: 3 

(žákyně, juniorky, ženy) * Značka výstroje a míčů: Capelli Sport 

Dresy (viz obrázky vpravo): 

FOTBALOVÁ ARÉNA – Na základě nájemní smlouvy ji 

spravuje akciová společnost FK Jablonec. Na vyhřívaném 

trávníku, kde plynové topení umožňuje kvalitní podmínky pro 

sportovní zápasy i v případě nepříznivého počasí, hraje 

jablonecký fotbalový klub I. Gambrinus ligu. Fotbalové hřiště 

má rozměry 105 x 68 metrů, tři kryté tribuny nabízejí 6 280 míst 

k sezení. Umělé osvětlení zprovozněné před pěti lety zajišťují 4 

stožáry se 178 světlomety a garantovanou svítivostí 1 200 luxů. 

HOSPODAŘENÍ: Náklady 454 000 Kč (vloni: 373 000 * 2016: 479 000), výnosy 

299 000 Kč (vloni: 265 000 * 2016: 366 000 Kč). K významným zápasům a akcím 

v roce 2018 se řadily:  

o 1. FOTBALOVÁ LIGA (FORTUNA LIGA), 

o POHÁR FAČR (MOL CUP),  

o POHÁR ŠKOL MC DONALD CUP.  

HISTORICKÝ ÚSPĚCH - Fotbalový klub Jablonec dosáhl v roce 2018 historického 

úspěchu, když vybojoval účast v základní skupině Evropské ligy. Zelenobílý tým 

vedený trenérem Petrem Radou sehrál zápasy se silným celkem francouzské ligy Stade 

Rennes FC, s věhlasným Dynem Kyjev 2:2, dále s AC Astana a koncem listopadu pak s 

Rennes. Všechna domácí utkání provázela ve městě přísná bezpečnostní opatření, která 

zajišťovala Policie ČR. V čase zápasů byli v pohotovosti policisté z pořádkové, 

dopravní a kriminální služby i městští strážníci, v terénu sloužili členové 

Antikonfliktního týmu, na stadionu bylo více pořadatelů a pracovníků bezpečnostní 

agentury…* Tisková zpráva: DO JABLONCE PŘIJEDE DYNAMO KYJEV - Ve čtvrtek 

4. října 2018 ve 21.00 hodin začne na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou zápas 

Evropské ligy mezi mužstvy FK Jablonec a Dynamo Kyjev. Příjezd stovek fanoušků 

hostujícího celku s sebou nese i jistá rizika. Policisté jsou připraveni v souvislosti s 

fotbalovým utkáním chránit bezpečnost a veřejný pořádek ve městě. Statutární město 

Jablonec nad Nisou v souladu s požadavky Policie ČR zřídí na náměstí před radnicí 

fanzónu pro fotbalové fanoušky. Ve vyhřívaném stanu bude na velkoplošné obrazovce 

od jednadvaceti hodin probíhat přímý přenos z utkání na stadionu Střelnice. Ti, kteří se 

nedostanou na stadion, mohou tedy fandit jabloneckému mužstvu a užít si tak atmosféru 

prestižního sportovního utkání…  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.wikipedia.org/wiki/1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
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MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA: VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ  

Sportovní hala v ulici U Přehrady byla dokončena v roce 2002. Od svého vzniku 

slouží veřejnosti, školským zařízením, tělovýchovným jednotám i sportovním 

klubům. Koncepce stavby umožňuje provozovat v tomto víceúčelovém zařízení 

téměř všechny druhy sálových sportů a pomocí výsuvných opon je možné halu 

připravit i na pořádání velkých kulturních i sportovních akcí. Hrací plocha celé 

haly je 64 m x 26 m, herní výška dvanáct metrů. Jednotlivé kurty mají rozměry 

26 x 16 m, pouze čtvrtý je dlouhý 28 m. Kurty slouží pro volejbal, basketbal, 

sálovou kopanou, nohejbal, florbal a badminton. Vstup divákům je umožněn na 

ochozy a tribuny, kde je 680 míst k sezení a 1 420 ke stání. K výbavě haly patří 

boxerský sál, gymnastická tělocvična, sál aerobní a spinningový, čtyři stoly 

stolního tenisu, dvoupatrové fitness s barem a kardio zónou. K dispozici je osm 

šaten, každá má šestatřicet skříněk, vlastní WC a tři sprchy. Součástí budovy je 

restaurace s kapacitou 100 míst včetně salónku… 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018: Výnosy 4 479 000 Kč (vloni 4 503 000 * v roce 2016: 

4 568 000), z toho za vstupné, nájemné a reklamu se vybralo 4 165 000 Kč (vloni 

4 211 000 * 2016: 4 218 000 Kč). Náklady celkem 6 457 000 Kč (vloni: 5 672 * 2016: 

5 560 000). * INVESTICE A OPRAVY dokončené v roce 2018: 108 000 Kč 

rekonstrukce kuchyňského vybavení III. etapa (investiční dotace města Jablonec) * 

230 000 Kč dodávka Dacia * 48 000 Kč vlajkové stožáry.  

Městská sportovní hala i letos potvrdila, že koncepcí své stavby a provozní 

dobou umožnuje fungovat coby víceúčelové zařízení nejen pro sport. Důkazem 

jsou i následující nejvýznamnější akce roku 2018: 
o 6. - 7. 1. Stolní tenis - celostátní turnaj kategorie dorost a starší žactvo, 

o  22. 2. IRON FIGHT NIGHT 3, 

o 23. - 25. 2. BATIZADO – páskování, Vem Camará Capoeira Jablonec, z.s., 

o 3. 3. JABLONECKÝ KORÁLEK - soutěž jednotlivkyň v moderní gymnastice,    

o 17. - 18. 3. VELKÁ CENA JABLONCE O ČESKÝ POHÁR V JUDU,  

o 21. 4. JABLONECKÁ PERLIČKA - XXVII. ročník soutěže jednotlivkyň v 

moderní gymnastice, TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum, 

o 8. 5. JARNÍ LIGA - TJ Bižuterie Jablonec n. N., oddíl moderní gymnastiky, 

oblastní přebor nadějí mladších a nejmladších 

o 12. - 13. 5. JUDO KLUB JABLONEC – Mistrovství ČR juniorů a juniorek * 

přebor ČR dorostenců, dorostenek, starších žáků, žákyň a žen,  

o 19. - 20. 5. MISTROVSTVÍ ČR V MODERNÍ GYMNASTICE kadetek ml., st., 

o 8. - 9. 6. CZECH DANCE CHAMPIONSHIP taneční školy ILMA Turnov, 

o 7. 7. SVIJANY CHALLENGE CUP 2018 - florbalový turnaj,  

o 1. 9. CZE X TUN přátelské volejbalové utkání muži,  
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o 11. - 13. 10. MEZINÁRODNÍ ZÁVOD PŘÁTELSTVÍ VE SKOCÍCH NA 

TRAMPOLÍNĚ - 46. ročník,   

o 3. 11. Takt Liberec: CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2018 – taneční 

soutěž pro Čechy,   

o 10. 11. TJ Sokol Jablonec, Sportcentrum: OBLASTNÍ PŘEBOR VE 

SPOLEČNÝCH SKLADBÁCH DVOJIC/TROJIC a PODZIMNÍ LIGA - závod v 

moderní gymnastice, 

o 11. 11. JABLONECKÝ POHÁR, 25. ročník závodu v moderní gymnastice,  

o 15. 12.  Župa Jizerská: KRAJSKÁ SOKOLSKÁ AKADEMIE. 

 

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN V PLAMENECH 

Bazén byl postaven v roce 1986, provoz zahájil v roce 1987. Nejprve fungoval 

coby obecně prospěšná společnost, v roce 2010 byl převeden pod správu 

městské organizace Sport. Vloni si bazén připomínal třicáté výročí od zahájení 

provozu. V rámci oslav byla mimo jiné nainstalována v dětském bazénu nová 

skluzavka Kobra. Co bazén nabízí? Osm vodních drah o délce 25 m využívají 

především vyznavači kondičního a sportovního plavání ve vodě regulované na 

příjemných 27 až 28 °C. stupňů Celsia. V pracovních dnech - s výjimkou školních 

prázdnin, je část bazénu využívána pro výuku plavecké školy a tréninky sportovců. Na 

své si tu ovšem přijdou i ti nejmenší. Dětský bazén jim nabízí mimo jiné brouzdaliště, 

chrlič i vodní hřib a již zmíněnou skluzavku. Hlavním lákadlem pro návštěvníky jsou 

bezesporu atrakce v podobě: umělé vlnobití, masážní lavice, vodní clona a také největší 

hit, kterým je dravá řeka (na snímku). Ta patří díky mohutné síle šesti vodních trysek 

mezi absolutní špičku v Česku. Opomenout nelze dva tobogány – žlutý o délce 82 metrů 

a červený turbo, kde lze dosáhnout rychlosti až 60 km /hod. Až šest osob pak pojme 

každá ze dvou vířivek s vodou ohřívanou na maximální hranici 32°C, kterou pro tuto 

kategorii bazénů stanoví vyhláška. V objektu bazénu lze využít i služby jako je sauna, 

masáže, solárko a venkovní volejbalové plážové kurty na sluneční louce. 

ROK 2018 - Během dvouměsíční odstávky došlo nejen na rekonstrukci střechy. 

Například vybudování kryté terasy a rozšíření topných rozvodů do haly atrakcí přispělo 

k vylepšení tepelné pohody návštěvníků bazénu.  

HOSPODAŘENÍ: Výnosy 9 280 000 Kč (vloni 10 432 000 * 2016: 10 361 000), z toho 

vstupné a nájemné 8 461 000 Kč (vloni 9 516 000 * 2016: 9 432 000). Náklady 

19 082 000 Kč (vloni 19 165 000 * 2016: 17 860 000 Kč).  

INVESTICE A DOKONČENÉ OPRAVY V ROCE 2018: 98 000 Kč opravy čerpadel * 

135 000 Kč opravy rozvaděčů a ostatní elektro * 101 000 Kč oprava měřící a řídící 

techniky * 28 000 Kč stavební opravy, malování * 67 000 Kč výměna skel * 21 000 Kč 

oprava kamerového systému. 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI: celkem 88 335 platících návštěvníků – bez sportovních 

oddílů, škol a hromadných vstupenek (rok 2017: 104 341 * 2016: 110 792 * 

2015: 109 309 * 2014: 110 836 * 2013: 154 042), z toho nejvíce lidí přišlo 
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opět v prvních měsících roku, a to v lednu 12 296 (vloni 8 599 * 2016: 13 106 * 2015: 

12 954) a v únoru 11 658 (vloni 14 555 * 2016: 15 236 * 2015: 12 650) a naopak 

nejméně v květnu 4 483. V červnu a v červenci z důvodu odstávky byl bazén bez 

návštěvníků. V srpnu pak přišlo natěšených 7 888 lidí.  * Každé pondělí slouží bazén k 

plavání seniorů z Centra sociálních služeb (CSS) Jablonec. Každé úterý zde má zázemí 

pro své cvičení DIA senior club také z CSS. * Vedle sportovního a relaxačního vyžití se 

zde odehrává zajímavý program, a to nejen ve vodě. Významné akce roku 2018:   

o 24. 3. VELKÁ CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA JABLONEC, 

o 31. 3. AQUATLON – Mistrovství ČR, plavecká část, 

o 21. 4. a 9. 12. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – školení, 

o 25. 4. AQUATLON – plavecká část závodů mezi oddíly,  

o 16. 5. a 25. 5. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR – testy, 

o 26. - 31. 8. SOUSTŘEDĚNÍ SKP NYMBURK, 

o 30. 8. VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – testy,  

o 9. 9. JABLONECKÁ SPORTOVNÍ NEDĚLE  

o 3. 11. MEZIOKRESNÍ PŘEBOR V PLAVÁNÍ /dopoledne/, 

o 3. 11. TANCE MH - zvýhodněné vstupné pro účastníky,  

o 15. 11. PŘEBOR ŠKOL V PLAVÁNÍ,  

o 17. - 18.11. KRAJSKÉ PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE, 

o 23. - 25.11. PLAVECKÝ KEMP - Triatlon Nymburk, 

o 8. 12. MISTROVSTVÍ ČR V PLAVÁNÍ desetiletých, 

o 14. 12. VÁNOČNÍ ŠTAFETKY V PLAVÁNÍ.  

 

Z TISKOVÝCH ZPRÁV (KRÁCENO)  

BAZÉN PROCHÁZÍ VELKOU REKONSTRUKCÍ - Městský plavecký bazén byl 

postaven v roce 1986, poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce 2001. Každoročně ale 

během odstávek dochází vedle běžné údržby také k zásadnějším opravám, které se 

týkají jak technologií, tak bazénové 

haly a prostor šaten či vestibulu. 

V letošním roce už v areálu započaly 

přípravné práce na zásadní 

rekonstrukci střechy a zastřešení terasy. 

„Bazén patří k nejnavštěvovanějším 

městským sportovištím a na nízkou 

teplotu uvnitř bazénové haly 

návštěvníci často poukazují. 

Rekonstrukcí střechy včetně nové 

izolace, zastřešením terasy, kterou zároveň necháme zasklít, a také celkovou výměnou 

tepelných rozvodů a doplněním radiátorů, by se tepelné úniky měly vyřešit,“ domnívá 

se náměstek Miloš Vele. Střecha se bude vyměňovat postupně po částech, 

aby se zabránilo zatečení do objektu. Na odkrytou střešní konstrukci se 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94582&x=852&y=570
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namontují parotěsné zábrany, na ty se položí izolace, ochranná folie a krytina. Dojde 

k částečné výměně skleněných výplní na stěně do zahrady a nově se zasklí nevyužívaná 

terasa, která se zastřeší. Během šestitýdenní odstávky se odehraje kompletní 

rekonstrukce topení včetně výměny stávajících radiátorů a jejich doplnění v atrakcích. 

Výměny se dočkají obě saunové kabiny včetně elektrorozvodů a izolací. V saunách 

zůstanou původní pouze elektrická kamna. Navíc se budou měnit části kazetového 

sádrokartonového stropu a dojde k opravě spár mozaikových podlah a lavic…  

23. 5. 2018 * POŽÁR STŘECHY PLAVECKÉHO BAZÉNU - Dnes v ranních 

hodinách hořelo v jabloneckém bazénu. S největší pravděpodobností byl požár 

způsoben pracemi na střeše, která právě prochází 

rekonstrukcí. Zaměstnanci zareagovali pohotově a 

evakuovali všechny osoby, nikdo nebyl zraněn. 

Rozsah poškození a výše škod se v současné době 

zkoumá. Už teď je ale jasné, že bazén bude do 

odvolání uzavřen. Odstávka původně plánovaná na 

začátek června tak začala o více než týden dříve. 

Letos bazén prochází zásadní rekonstrukcí střechy, 

terasy i topení a dalších 

náležitostí. Ve venkovním 

areálu už započaly přípravné 

práce začátkem května. Kvůli 

probíhající rekonstrukci měl být 

bazén uzavřen od 2. června do 

21. července. Zda se nyní 

odstávka prodlouží, zatím není 

jasné… Foto archiv MMJN 

24. 5. * POŽÁR VZNIKL NEŠŤASTNOU NÁHODOU, POŠKOZENÍ NEJSOU 

ROZSÁHLÁ -  Stavební práce na rekonstrukci bazénu po včerejším požáru opět 

pokračují. Podle vyjádření stavební firmy i projektanta nic nebrání tomu, aby se 

rekonstrukce, i přes komplikace způsobené požárem, stihla v termínu a bazén se 

veřejnosti otevřel ve druhé polovině července, jak bylo původně plánováno. Požár ve 

středu 23. května v ranních hodinách vznikl nešťastnou náhodou v prostorách střešní 

konstrukce při navařování lepenky, kdy se za bedněním vznítil letitý prach. Díky 

rychlému zásahu je poškozeno cca 60 m2. Dnes dopoledne proběhla na radnici 

koordinační schůzka, které se zúčastnili všichni dotčení - zástupce dodavatelské firmy, 

projektant, statik, stavební dozor, zástupce provozovatele bazénu, bezpečnostní technik 

i zaměstnanci úřadu. Společně si ujasnili zatím zjištěný rozsah poškození objektu 

bazénu a další kroky, které jednak povedou k nápravě škod a jednak k pokračování v 

započaté rekonstrukci. Podle vyjádření statika nedošlo ke statickému narušení budovy, 

pouze k poškození malé části (5 %) střešní konstrukce. V následujících hodinách a 

dnech dojde k rozkrytí další části střechy a statik opět prověří stav ocelové střešní 

konstrukce. Dodavatelská firma přijala další bezpečnostní opatření, aby se 

zabránilo tomu, že se bude podobná situace opakovat… 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94579&x=781&y=537
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94580&x=811&y=540
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94581&x=822&y=540
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18. 7. * BAZÉN SE PO REKONSTRUKCI OTEVŘE 1. SRPNA - Stavební práce ve 

vnitřku jabloneckého bazénu se chýlí ke konci. Bazén se návštěvníkům opět otevře 

1. srpna. Nová je střecha, zasklená terasa v bazénové hale i dvě kabiny v sauně. To, co 

není na první pohled vidět, ale návštěvník také ocení, jsou vyhřívané lavice nebo 

sádrokartonové podhledy v bazénové hale. Celkové náklady na letošní rekonstrukci 

bazénu přesahují 43 milionů korun a vše je hrazeno z městského rozpočtu. Generální 

opravou prošla střecha, došlo k novému zasklení terasy a celkové výměně topného 

systému, díky tomu se změnily tepelné vlastnosti celého objektu a velmi výrazně se 

zlepšil tepelný komfort, což jistě návštěvníci bazénu ocení. V sauně došlo k výměně 

obou kabin včetně elektrorozvodů a izolací a jsou také nové skříňky v pánské šatně. 

Navzdory komplikacím, se podařilo dodržet harmonogram prací. V bazénu už se začíná 

uklízet a připravovat na zahájení provozu. Plavecký bazén se návštěvníkům otevře ve 

středu 1. srpna. Zahrada ale zůstane nepřístupná i po zbytek letní sezóny. Práce z 

vnitřku bazénu se totiž přesunuly ven… 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

Červenec 2018: Rekonstrukce bazénu 

* šatny, sauna, zasklívání terasy, bazény - 

velký a malý  pro děti  

Foto: archiv MMJN 
  

  

 

 

 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95027&x=854&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95026&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95029&x=854&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95031&x=871&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95032&x=800&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95033&x=800&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95034&x=854&y=570
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REKONSTRUKCE BAZÉNU V JABLONCI JE U KONCE  

V PONDĚLÍ 5. LISTOPADU 2018 byl v Jablonci nad Nisou slavnostně otevřen 

bazén po letošní rozsáhlé 

rekonstrukci. Ta se týkala 

zejména střechy a 

výměny topení. Ačkoli 

byl bazén od srpna 

v provozu, venkovní 

práce na střeše 

pokračovaly až dosud. Celkové 

náklady se vyšplhaly na více než 

třiačtyřicet milionů korun. Vše bylo 

hrazeno z rozpočtu města… 

70 LET: VÝROČÍ PLAVECKÉHO SPORTU NA JABLONECKU – Jeho 

historie se začala psát kolem roku 1948 a letos tedy slavil 70 let od založení. 

Plavecký klub vznikal pod vedením pana Maitnera a hlavičkou Sokola. 

Výraznou osobností klubu je Vladimír Plesl, který 10 let v klubu závodil, ve 

dvaceti letech začal trénovat a celkově v oddíle působil jako trenér a 

dobrovolník neuvěřitelných 50 let a je stále činným členem oddílu TJ Bižuterie! 

 V PRVOPOČÁTCÍCH plavci trénovali na veřejných koupalištích na Nové Vsi, v 

Lučanech, v Janově, v Tanvaldě, ve Vrkoslavicích i na Frýdštejně. V zimě se 

připravovali v městských lázních v bazénu o rozměrech 15 x 6 metrů. „V roli 

plavčíka tehdy působil trenér oddílu Dresler. Dalšími osobnostmi té doby byli 

pánové Král, Švarc, Školník a bratři Hnisové. Největší oporou byl Maitner, který 

se staral o chod klubu, učil plavat děti a sám závodil,“ vzpomíná Tomáš Janata, 

současný předseda plaveckého oddílu TJ Bižuterie. V létě se závodilo na 

koupalištích a závody byly vypisovány na tratích do sta metrů. Závodilo se i v 

městských lázních, kde se do bazénu vkládala dřevěná deska, která ho 

zkracovala na 12,5 metru, čímž tratě dosahovaly oficiální závodní délky 100 m.  

 V PADESÁTÝCH LETECH přišli trenéři Václav Vrkoč a Josef Čumpelík a oddíl 

přešel pod komunální podnik města Jablonce. V roce 1953 se konal 1. ročník 

dnes již tradičního závodu přes jabloneckou přehradu.  

 NA KONCI ŠEDESÁTÝCH LET přešel oddíl pod hlavičku Bižuterie. Začal zde 

působit A. Fistr, J. Lejsek a L. Hanč a plaveckými osobnostmi této doby se stali 

D. Fistrová a J. Mužíček.  
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 NA POČÁTKU SEDMDESÁTÝCH LET založil Jiří Hušek Středisko plavecké 

výuky, kde vedle něho byli trenéry K. Pošmourný a J. Sůvová. Mezi 

nejvýraznější závodníky patřili Ivo Danilevič a Hana Poskočilová, kteří později 

odešli do vrcholového plaveckého střediska v Praze. Oba jsou držiteli 

československých rekordů. 

 V POLOVINĚ OSMDESÁTÝCH LET se hlavním trenérem stal bývalý plavec 

Josef Mužíček, jenž přebral funkci vedoucího Střediska plavecké výuky. 

Předsedou se stal J. Lejsek. V té době byli úspěšnými plavci M. Votrubová a M. 

Duschka. Když byl v roce 1987 v Jablonci dokončen plavecký bazén s osmi 

drahami, přišli další mladší trenéři: D. Nováková, V. Vacková, J. Bojko, J. Grus. 

 NA PŘELOMU DEVADESÁTÝCH LET došlo ke změnám ve vedení – předsedou 

se stal L. Hanč a pod vedením J. Sůvové byla založena plavecká škola. Přední 

umístění z mistrovských soutěží žactva a dorostu získali K. Ryžáková, E. 

Tomešová, P. Sůvová, K. Grusová. V Jablonci se konalo 1. Mistrovství 

Československa na krátkém bazénu. V roce 1992 postupují ti nejlepší na 

jablonecké sportovní gymnázium, trénuje je J. Sůvová, která spolupracuje s I. 

Felgrovou z FTVS. Družstvo žen ve finále soutěže družstev ČR, které se konalo 

v Jablonci, končí osmé. Do vrcholového střediska VŠ odešla K. Grusová, 

několikanásobná medailistka mistrovských soutěží. Dobře si vedli i další plavci 

v dorostu: V. Machačka a M. Picková. 

 V DRUHÉ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET klesla členská základna, ubyli 

trenéři. Do české juniorské reprezentace se dostali R. Gaalová. V. Machačka je 

vybrán jako zástupce sportující mládeže na Olympijské hry do Atlanty. V roce 

1999 přebral funkci trenéra na sportovním gymnáziu bývalý plavec a současný 

předseda oddílu T. Janata. Když byl bazén v roce 2000 uzavřen, jezdili plavci do 

Liberce a ti nejmladší trénovali v bazénu 10x3 metry v atletické hale. I přesto M. 

Nováková a O. Vávra byli zařazeni do širšího výběru mládeže České republiky. 

Ze žákovských soutěží přivezli medaile K. Lukešová, R. Čejka a J. Profeld. 

V SOUČASNÉ DOBĚ se oddílu daří. Pod vedením Tomáše Janaty, který stojí v čele 19 

let, se členská základna rozrostla. „Oddíl má 14 trenérů. Pod vedením Š. Matka se 

několikanásobnou českou mistryní žen stala T. Grusová, držitelka tří českých 

mládežnických rekordů. Ty má na svém kontě i J. Bursa, současný talent oddílu. 

Mistrem ČR dorostu se stal Eda Trunečka a medaile vozí i děti našich bývalých 

plavců O. Grus, Z. Janatová a M. Martinka,“ chlubí se právem trenér Janata. 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY: BRUSLIČKA PRO DĚTI I SAUNA 

MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION - Tělovýchovná jednota HC Vlci Jablonec 

spravovala stadion do 31. prosince 2016 na základě příkazní smlouvy. Od 1. 

ledna 2017 ho začala spravovat společnost Sport Jablonec nad Nisou na 

základě uzavřené ´Smlouvy o zajištění provozu zimního stadionu´  a od 1. 7. 

2017 pak na základě nájemní smlouvy.  Lidově řečeno, Sport převzal 

stadion do přímé správy, a to včetně všech zaměstnanců… Kromě 
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druhé ligy ledního hokeje mužstva dospělých kategorie ´A´ zde funguje juniorský 

hokejový tým a na 250 dětí hraje v desítce mládežnických týmů, přihlížet zápasům 

může až 1 500 diváků. Ledová plocha má rozměry 58 x 26 metrů, je to speciálně 

zmenšená plocha s kanadskými parametry. Sezóna zimního stadionu začíná v září a 

končí v březnu. V tomto období si lze ledovou plochu pronajmout, jen je třeba dbát 

změn v souvislosti s možnými hokejovými zápasy. I v roce 2018 úspěšně pokračovala 

spolupráce při akcích: BRUSLIČKA PETRY MARAT, koordinátorky bruslení 

jabloneckých škol a SOBOTNÍ BRUSLENÍ PRO DĚTI s Domem dětí a mládeže Vikýř.  

HOSPODAŘENÍ: Výnosy v roce 2018 808 000 Kč (vloni 2 582 000 * 2016: 939 000), 

z toho za vstup a nájem 767 000 Kč (vloni 609 000 * 2016: 479 000) a správa 

sportoviště 1 920 000 Kč. Náklady 5 932 000 Kč (vloni 4 942 000 * 2016: 3 731 000).  

DOKONČENÉ OPRAVY – 96 000 Kč oprava rolby * 101 000 Kč oprava kompresorů a 

čerpadel * 54 000 Kč oprava sprch a šaten. * Významnou investicí byla rekonstrukce 

kotelny, a to z důvodu nízké kapacity zdroje pro vytopení budovy, šaten a dodávky 

teplé užitkové vody do sprch. Posílení zdroje však znamenalo také podstatné navýšení 

provozních nákladů na provoz budovy. Náklady na teplo dosáhly v roce 2018 výše 

745 900 Kč (2017: 689 800 * 2016: 312 000 * 2015: 251 400 * 228 700). 

SAUNA SPORT u přehrady v ulici Za hrází se nachází v objektu bývalé sauny podniku 

Bižuterie. Prošla náročnou rekonstrukcí, která byla ukončena v říjnu 2012. Současná 

kapacita je 54 osob. Muži i ženy sem mohou přijít čtyřikrát týdně společně a jednou 

sólo muži a jednou samotné ženy. Pro návštěvníka jsou připraveny šatny a vstupní 

vestibul, sprchy na mytí mýdlem, zchlazovací sprchy, infrakabina, vybavená lehárna, 

zchlazovací bazén a samozřejmě potírna s výhledem ven a dostatečnou kapacitou pro 

všechny milovníky saunování. Nechybí teplé i studené občerstvení. 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 - VÝNOSY (VSTUPNÉ, NÁJEMNÉ): 962 000 Kč 

(2017: 1 017 00 * 2016: 1 043 000 Kč). NÁKLADY 792 000 Kč (vloni 993 000 * 2016: 

938 000 Kč), z toho nejvíce za vodu 204 000 Kč (2017: 305 000 * 2016: 247 000). * 

OPRAVA 15 000 Kč - plynové kotle. 

AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT funguje v Jablonci od roku 2010, nachází se 

na sídlišti Mšeno v ulici Čelakovského. Zahrnuje travnaté fotbalové hřiště, multifunkční 

asfaltové hřiště, dětský koutek, in-line dráhu dlouhou 800 metrů, volný přístup 

s možností procházek a posezení na lavičkách. Projekt byl spolufinancován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rok 2014 byl posledním rokem udržitelnosti 

s povinností plnit přísná kritéria dotace.  

ROK 2018 - Areál využívali nejen sportovci, ale především široká veřejnost. Náklady 

na opravy a údržbu dosáhly částky 1 013 000 Kč (vloni 917 000 * 2016: 920 000). 

 

SPORTOVNÍ AREÁL V SOKOLÍ ULICI – Otevření tohoto víceúčelového (školního) 

areálu patřilo bezpochyby k významným změnám v oblasti sportu v roce 2018. 

Podrobnosti - VIZ STRANA 311 A KRONIKA 2017. 
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POUŽITÉ ZDROJE 
 KRONIKY - vydalo Informační a poradenské středisko pro místní kulturu 

(IPOS) v roce 2004 (ISBN 80-7068-175-6) 

 JABLONECKÁ VÝROČÍ 2008 – zpracovalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 

nad Nisou (Mgr. Jana Nová, PhDr. Petr Nový) 

 Jiří Bartoň: O KRONIKÁCH OBCÍ 

 Jan Kašpar: JABLONEC NAD NISOU – STRUČNÝ PRŮVODCE SEDMI 

STOLETÍMI MĚSTA  

 STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU - www.mestojablonec.cz: 

Tiskové zprávy * Jablonecký měsíčník * Ročenka 2018 

 ZPRÁVY VÝROČNÍ A TISKOVÉ, WEBOVÉ STRÁNKY 

o Eurocentrum Jablonec: www.ejbc.cz 

o Městská knihovna Jablonec: www.knihovna.mestojablonec.cz 

o Městské divadlo Jablonec: www.divadlojablonec.cz 

o Jablonecké kulturní a informační centrum: www.jablonec.com 

o Muzeum skla a bižuterie: www.msb-jablonec.cz 

o Nemocnice Jablonec: www.nemjbc.cz  

o Sport Jablonec: www.sportjablonec.cz 

o  a další webové prezentace podniků, organizací, spolků, klubů, akcí apod. 

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: https://www.czso.cz/  

 MONITORING TISKU, ROZHLASU A TELEVIZE Z NEWTON MEDIA, A.S.  

 tištěná a elektronická verze  

o Deníky: Jablonecký deník a jeho další regionální mutace -  http://www.denik.cz  

o Mladá fronta DNES / Regionální mutace Liberecký kraj -  http://www.idnes.cz   

o Deník Gablonzer Tagblatt vydavatele Emila Böhmeho z roku 1918 

 FOTOGRAFIE: Není-li uvedeno jinak, jsou z webových stránek města Jablonec, 

autoři - Petr Vitvar, Jiří Endler, Radka Balogová, Markéta Hozová, Michal Vele 

http://www.mestojablonec.cz/
http://www.ejbc.cz/
http://www.knihovna.mestojablonec.cz/
http://www.divadlojablonec.cz/
http://www.jablonec.com/
http://www.msb-jablonec.cz/
http://www.nemjbc.cz/
http://www.sportjablonec.cz/
https://www.czso.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.idnes.cz/
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